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Resumo:  

 Este artigo apresenta a importância do projeto de implantação de uma horta 

de plantas alimentícias não convencionais (PANC) em uma instituição de ensino 

superior, que contribui para educação alimentar e nutricional, nas questões 

econômicas e na sustentabilidade e como uma maneira de preservar o meio ambiente, 

pois dispensam o uso de agrotóxicos e fertilizantes apresentando menor impacto na 

agricultura.  Esse propósito traz a oportunidade para a comunidade de aproximação 

com novas espécies, ora esquecidas, ora não conhecidas. Proporciona escolhas com 

variedade nutricional e gera acesso a diversos grupos sociais. O estudo possui como 

objetivo sistematizar a implantação de uma horta como ferramenta de difusão do 

conhecimento e promoção da educação alimentar e nutricional e que possa funcionar 

como estímulo para outras instituições utilizarem em seus futuros projetos. Além 

disso, pretende propagar a utilização das PANC como estratégia de combate à má 

nutrição, de promoção da sustentabilidade e de estímulo à uma agricultura consciente. 

1 – INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos um dos temas de maior destaque na mídia e de debate 

entre profissionais da área da saúde, são as mudanças nos padrões e escolhas 

alimentares da população. A transição das populações da área rural para as áreas 

urbanas, em busca de novas oportunidades de emprego, educação e fácil acesso a 

alimentação, dentre outras coisas, gerou grande crescimento da indústria alimentícia. 

(Moratoya, Carvalhaes, Wander, & Almeida, 2013) (Popkin, 2006) 

 As desigualdades no poder aquisitivo e as condições de renda das famílias, 

também são considerados fatores que influenciam os padrões alimentares (FAO, 

2008). Pensando na inclusão das plantas alimentícias não convencionais (PANC), 

pode-se citar, como estratégia potente para aumentar variedade de escolhas 

alimentares e também como alternativa para resgatar a alimentação saudável.  

Além disso, as PANC contribuem para as questões econômicas do país e na 

sustentabilidade, como uma maneira de preservar o meio ambiente, pois dispensam 

o uso de agrotóxicos e fertilizantes apresentando menor impacto na agricultura.  

(Kinupp, 2007) 

 Como fruto deste contexto se aventou a ideia, elaborar de forma sistemática 

um projeto de implantação de uma horta de PANC em uma instituição de ensino 

superior, na qual serão plantadas e estudadas espécies diversas com objetivo central 

de funcionar como uma estratégia e/ou ferramenta de promoção da alimentação 



saudável e sustentável, que auxilie e estimule outras instituições a implantar seus 

espaços e gere novas experiências e conhecimentos à uma parcela da população. 

Pretende-se ainda expandir a conscientização do público universitário dos diversos 

cursos sobre a policultura, a diversidade de nutrientes e a utilização das PANC, 

tornando-as populares tanto no consumo, como no cultivo e ampliando a valorização 

pela agricultura sustentável como forma de proteção ao meio ambiente e à saúde. 

2 - OBJETIVO GERAL  

 Realizar a implantação uma horta de plantas alimentícias não convencionais 

(PANC) no Centro Universitário Max Planck - Indaiatuba como ferramenta de 

produção de conhecimento em saúde e nutrição. 

3 - MÉTODOLOGIA: 

A revisão bibliográfica 

 O estudo foi realizado com levantamento bibliográfico através de buscas de 

artigos científicos nas bases de dados eletrônicas: SciELO, Lilacs, Medline, Portal 

Periódicos Capes e Google Acadêmico, no período de 12 anos (2006 a 2018).  

O grupo de estudos 

 O grupo de estudo foi utilizado como ferramenta na busca de informações e 

conteúdo, com encontros pré-agendados para discussão e definição das plantas que 

poderiam compor o catálogo de espécies da horta. Ocorreu o registro das 

características de algumas espécies regionais, e desenvolvido uma revisão 

bibliográfica sobre a importância das PANC.  

A implantação  

 Foi desenvolvida a implantação de uma horta com plantas alimentícias não 

convencionais (PANC), no Centro Universitário Max Planck, localizada na Av. Nove 

de dezembro, 460- Jardim Pedroso - Indaiatuba-SP (Campus I). O espaço 

disponibilizado possui área total de 28m², subdividida em 2 canteiros de 11,5m² e 1 

de 5m², com a retirada da grama para inserção de terra, doada pela Prefeitura 

Municipal de Indaiatuba.  

A escolhas das espécies 

 Realizou-se visitas técnicas em hortas específicas de PANC para pesquisa, 

busca de aperfeiçoamento e conhecimento quanto aos cuidados antes, durante e 

após a implantação da horta. Efetivou-se a obtenção de sementes e mudas para 

replantio e criou-se um sistema de rega, além de placas de identificação das plantas 

para compor um catálogo impresso de consulta de informações que contém: nome 



popular e científico, características gerais, imagens ilustrativas, modo de propagação 

e cultivo, composição nutricional, aplicação culinária e receitas, e propriedades 

relativas ao bem estar e à saúde. 

 3 – DESENVOLVIMENTE E RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Até o presente momento, foram demarcados os espaços dos canteiros com 

a implantação de infraestrutura (energia elétrica e ponto de água), foi realizada a 

retirada da grama manualmente com auxílio de enxadão, construção dos canteiros 

com a colocação da terra, e a delimitação com tijolos. Realizou-se a seleção e o 

plantio, em vasos, de algumas espécies comuns e mais conhecidas da região Sudeste 

e o replante nos canteiros definitivos.  

 Foi feita visita técnica ao Jardim Botânico Plantarum, no dia 22/04/2018, com 

acompanhamento de um biólogo, quando foi possível adquirir conhecimento sobre 

várias espécies que foram incorporados à implantação da horta. Ocorreram quatro 

reuniões com o grupo de estudos para apresentação das espécies a estudar, definição 

de objetivos e iniciação de uma revisão bibliográfica sobre PANC. 

 Quanto a parceria com a Instituição de Ensino, foram realizadas reuniões 

para definição do sistema de irrigação da horta e sombrite, que obteve resultado 

positivo com a instalação efetivada, dia 23/08/2018. 

 No presente momento já foi possível identificar o potencial de alcance do 

propósito, uma vez que, as espécies já serviram para utilização de aulas expositoras 

na instituição, além de visitas e solicitações de mudas para comunidade.   

4 – FONTES CONSULTADAS 

Food And Agriculture Organization Of The United Nations - FAO [2008]. Live 

animals. Disponível em: Acesso em: 15 abr. 2018. 

Kinupp, V.F.; Lorenzi, H. Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANC) no Brasil: 

guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Nova Odessa: 

Ed. Plantarum, 768p. 2014. 

Moratoya, E. E., Carvalhaes, G. C., Wander, A. E., & Almeida, L. M. C. D. M. (2013). 

Mudanças no padrão de consumo alimentar no Brasil. Revista de Política 

Agrícola, 22(1), 72–84. Retrieved from 

http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/958212/1/mudancas.pdf 

Popkin, B. M. (2006). Global nutrition dynamics: The world is shifting rapidly toward a 

diet linked with noncommunicable diseases. American Journal of Clinical 

Nutrition, 84(2), 289–298. https://doi.org/84/2/289 [pii] 


