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Incentivo à produção de plantas medicinais 
 

 

Um dos maiores entraves na produção agrícola de plantas medicinais, aromáticas e condimentares está 
em seu reconhecimento botânico, na falta de divulgação de seu manejo e em como adequar a produção 
ao mercado.  

Assim, para incentivar a produção e passar orientações sobre as dificuldades e as perspectivas dessas 
espécies, a Casa do Produtor Rural (CPRural), da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(USP/ESALQ), realizará palestra e prática sobre o tema “Plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares: Bases para um mercado promissor”. 

A ênfase das atividades incidirão sobre os aspectos botânicos e agronômicos dessas plantas, além de 
outros pontos que serão abordados para que o produtor possa obter uma produção rentável. Na parte 
prática, será realizada uma visita ao Horto de Plantas Medicinais, para reconhecimento de espécies 
promissoras para o mercado, porte e hábito, ciclos e noções básicas de manejo. 

Tanto a palestra quanto a parte prática estarão sob comando do professor Lindolpho Capellari Junior, 
docente do departamento de Ciências Biológicas (LCB) e coordenador do Grupo de Estudos Walter 
Accorsi (GEWA).  

Produtores rurais, estudantes em ciências agrárias e profissionais do setor interessados em participar, 
deverão fazer suas inscrições gratuitas na CPRural, que fica na Avenida Pádua Dias, 11, Bairro São 
Dimas, Piracicaba (SP), pelo telefone (19) 3429-4178 ou pelo e-mail cprural@esalq.usp.br. 

O apoio é da Comissão (CCEx) e do Serviço de Cultura e Extensão Universitária (SVCEx), LCB, 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), GEWA, Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento (Sema) e Coordeandoria de Assistência Técnica Integral (CATI). 

O evento acontece dia 29 de maio, das 08h00 às 12h00, no Anfiteatro Prof. Dr. Salim Simão, do 
Pavilhão de Horticultura da ESALQ. 


