
   
 

VISITA RADECO – PROJETO 
PRESERVAR FARMACOTÉCNICA 

 
 

DATA: 02/08/2017 

LOCAL: Chácara de Ervas Medicinais da Farmacotécnica, localizada a 16 Km do Plano Piloto. 

 

PÚBLICO ALVO: 

- Médicos participantes da Radeco e familiares ou acompanhantes, de Brasília ou de outros 

estados. 

HORÁRIO: 

- Serão duas visitas, uma pela manhã e outra à tarde. O número de pessoas será de acordo 

com a capacidade do ônibus que contrataremos (46 a 50 pessoas). 

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 

- Translado: 1h, considerando ida e volta 
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- Visita: 2 horas 

RECURSOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA: 

- Ônibus para translado de um hotel (a ser definido com a Comissão Organizadora) para ida e 

volta. 

- Visita guiada. 

- Lanche caseiro ao final do evento. 

ATIVIDADE: 

 O uso de ervas medicinais desperta a curiosidade e o interesse do brasileiro de forma 

geral. Trata-se de uma cultura popular e científica que se mantem ao longo dos anos. Toda 

pessoa conhece ou já usou um chazinho para aliviar algum mal estar. Esse conhecimento 

remete ao “colo de vovó” e ao acalanto familiar da origem de cada pessoa. A ciência evolui 

continuamente para comprovar a eficácia de plantas no combate a doenças. 

Há cerca de 40 anos a Farmacotécnica mantém uma chácara de cultivo de ervas 

medicinais. O objetivo de sua fundação foi garantir insumos vegetais com qualidade adequada 

para o uso nas formulações preparadas na empresa. Ao longo desses 4 anos, a Chácara serviu 

também como celeiro para climatização de algumas espécies antes obtidas apenas por 

extrativismo. Exemplos dessas plantas são: Salssaparrila, Camomila e Espinheira Santa. A 

última chegou a constar na lista de espécies ameaçadas de extinção. 

 Todos os anos, no período da colheita da camomila, a Farmacotécnica abria suas 

portas para que clientes e amigos visitassem a chácara para tirar fotos e conhecer um pouco 

sobre as ervas medicinais.  

 Há 15 anos a farmacotécnica sistematizou essas visitas no Projeto Preservar. Um dos  

objetivos do Projeto é manter viva a curiosidade, a tradição e o conhecimento do uso de ervas 

medicinais. O projeto elege anualmente uma escola para trabalhar com um grupo de 

monitores. Esses jovens, cuja idade varia de 10 a 16 anos, recebe ao longo do ano treinamento 

técnico sobre o manejo de ervas medicinais. Aprendem sobre o manejo apropriado do solo, o 

uso das plantas e algumas noções básicas de farmacotécnica (ciência que ensina o preparo de 

produtos farmacêuticos).  

 Na colheita da camomila, a chácara é aberta à visitação e são esses monitores quem 

recebem os visitantes e guiam o percurso que passa por 3 momentos: 

 - Laboratório de Processamento das plantas: secagem, moagem, armazenamento. 

 - Laboratório farmacotécnico: demonstração do preparo de shampoos, xaropes e 

outras formulações. 

 - Plantação: explicação sobre cerca de 20 espécies diferentes cultivadas na chácara. 
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O Projeto Preservar é único e devido a sua contribuição social e educacional relevante, 

já foi agraciado com o Prêmio Candango de Excelência em Recursos Humanos. Ao longo desses 

15 anos já recebeu mais de 15.000 visitantes, trabalho com cerca de 450 monitores e gerou 

uma série de publicações e trabalhos nas escolas. 

 Mesmo com a necessidade de antecipar parte de nosso cultivo, gostaríamos de 

oferecer à Radeco, essa oportunidade turística que com certeza abrilhantará o evento e 

proporcionará lembranças únicas de Brasília aos participantes do Congresso. 

 Aguardamos parecer da Comissão Organizadora da 20ª. Radeco para darmos 

andamento em nossa organização. Seguem algumas fotos do projeto. 

Atenciosamente. 

Equipe Farmacotécnica. 
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