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RESUMO

A construção de um Arranjo Produtivo Local (APL) surge a partir da articulação de atores com orientações econômicas, políticas e sociais, que 
convergem para um conjunto especifico de atividades econômicas em um mesmo território, gerando assim um processo incremental de 
aprendizagem, interação e cooperação. Assim, surgiu a proposta de construção do APL Profito, como um processo inovativo para atividades 
agrícolas, voltado à produção de plantas medicinais e seus produtos. O ponto de partida e eixo articulador das dimensões sociais, técnicas e 
produtivas do Projeto foram concebidos a partir da implantação de três sistemas agroflorestais de plantas medicinais.  Face ao exposto, o 
presente artigo tem como objetivo descrever o processo de implantação e os resultados de três Sistemas Agroflorestais (SAFs) de plantas 
medicinais desenvolvidos no âmbito do Projeto Profito, como um desenho possível de implantação de um APL e superação dos desafios da 
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Assim, foi realizado um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo, no território 
caracterizado como Sertão Carioca, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A base metodológica da desenvoltura do projeto foi a gestão 
participativa, desta forma, foram realizadas capacitações para agricultores familiares para atuação com SAFs medicinais, as espécies foram 
escolhidas a partir de uma matriz de decisão e a localidade de implantação dos SAFs foi discutida entre todos os atores. Inicialmente observou-se 
um grande interesse dos agricultores na realização da capacitação, entretanto ao longo do desenvolvimento das atividades o grupo foi reduzido 
devido a disponibilidade para cuidar e produzir a partir dos SAFs; outro destaque foi a dificuldade para escolha e acesso das áreas de implantação. 
Entretanto apesar dos percalços houve a participação e integração dos agricultores através de grupos de trabalho, possibilitando o 
aprimoramento de atividades já realizado nas associações, desenvolvendo produtos a partir das espécies medicinais cultivadas, enfrentando 
barreiras e definições legais, articulando possibilidades e discussão de novos caminhos. Desta forma, a construção do APL Profito foi uma 
experiência interdisciplinar, cujos resultados podem trazer importantes contribuições para pensar as políticas de práticas integrativas e 
complementares.
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