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RESUMO 
Introdução: As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) não são plantas comumente 

cultivadas, são dificilmente encontradas no comércio e são consideradas popularmente como 

"mato", “inço”, "ervas daninhas" ou "invasoras", pois são plantas/ervas que crescem 

espontaneamente junto com outras plantas que cultivamos. São espécies com grande 

importância ecológica e econômica, jogando-as fora, estamos perdendo a oportunidade de 

consumir alimentos com um alto valor nutricional por falta de informação (KINUPP, 2009). 

Objetivo: Estudar e catalogar as PANC mais comuns na região da Baixada Santista, assim 

como incentivar o cultivo e consumo das mesmas. Métodos: Artigo de revisão do tipo 

transversal com abordagem qualitativa das PANC encontradas na Baixada Santista e região. 

Pesquisa de campo com coleta de material e entrevista informal. A coleta de dados foi obtida a 

partir de pesquisas bibliográficas em fontes primárias, banco de dados da SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e portais de periódicos disponíveis na internet como a BDTD 

(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), além de artigos em revistas 

especializadas com filtro para publicações de 2002 a 2018.  Resultados: Apresentados em 

tabelas nas quais tratam das espécies encontradas e suas características. Conclusão: Se 

pode observar que são necessários mais estudos sobre a composição nutricional das mesmas. 

A divulgação de características morfológicas e preparações das mesmas devem ser 

incentivadas, a fim de disseminar o conhecimento, assim garantindo uma soberania alimentar. 

Este tema é de profunda importância cultural, agroecológica, nutricional e econômica. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas como recursos alimentícios pelo homem ocorre desde os tempos pré-

históricos; além da finalidade alimentícia, são utilizadas para fins medicinais, de construção e 

combustão (BARREIRA et al., 2015). 

De acordo com Kinupp e Lorenzi (2014), “nos últimos 100 anos, verifica-se que o número de 

espécies de plantas consumidas pelo homem caiu de 10.000 para 170 espécies.” Só no Brasil 

há uma biodiversidade enorme a ser pesquisada que possui esse potencial alimentício – 

estima-se que o país tenha em torno de dez mil plantas com potencial uso alimentício. 

 Apesar desta grande diversidade alimentícia, de acordo com Kholer (2014), 90% do consumo 

alimentício mundial vem de apenas 15 espécies vegetais e oito animais. Uma das respostas 

para o fato de que não usamos todos estes alimentos disponíveis na natureza, é que não há 

informações importantes sobre cultivo, disponibilidade, rendimento, utilizações e preparações, 

potenciais nutricionais e econômicos. Concordando com Kinupp (2009) que diz que os valores 

alimentícios dos produtos locais devem ser mais pesquisados e divulgados, assim como 

também é importante que paradigmas e tabus alimentares sejam destruídos. 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) não são plantas comumente cultivadas, 

são dificilmente encontradas no comércio e são consideradas popularmente como "mato", 

“inço”, "ervas daninhas" ou "invasoras", pois são plantas/ervas que crescem espontaneamente 

junto com plantas que cultivamos (KINUPP, 2009). Estão entre as fontes de alimentos que se 

desenvolvem em ambientes naturais sem a necessidade de insumos e da derrubada de novas 

áreas (BARREIRA et al., 2015). 

É importante ressaltar que a noção de ‘alimento não-convencional’ tem viés cultural, sendo 

que um alimento tradicional para uma população pode ser não-convencional para outra 

(MAKUTA, 2018). 

As PANC devem estar relacionadas com aquilo que o ambiente local pode proporcionar. 

Todas as regiões do país possuem um grande potencial para explorar plantas alimentícias não 

convencionais, sejam elas nativas ou originárias de outros lugares (KINUPP; BARROS, 2007). 

Embora disponíveis a baixo custo, ainda são mais utilizadas como plantas medicinais pelo 

desconhecimento do seu potencial alimentício, isto ocorre pelo fato de que os plantios atuais 

são compostos por um monótono grupo de vegetais, que passaram a ser a referência para a 

alimentação atual, restringindo a variedade do cardápio diário (BORGES, 2017). São espécies 

com grande importância ecológica e econômica, jogando-as fora, estamos perdendo a 

oportunidade de consumir alimentos com um alto valor nutricional por falta de informação 

(KINUPP, 2009). 

O consumo das PANC, se realizado de maneira sustentável, pode ser considerada uma forma 

de utilização com baixo impacto na agricultura, associada à conservação ambiental (KINUPP, 

2007). O fato de muitas dessas plantas estarem em áreas manejadas por agricultores torna-se 

estratégia fundamental para o fortalecimento da soberania alimentar de muitas famílias 

(BARREIRA et al., 2015). 

O Brasil é um país rico em biodiversidade, por isso pode oferecer uma imensa lista de 

espécies de PANC. Ainda assim, a biodiversidade comestível é muito maior do que a comida. 

A baixa valorização dos alimentos nativos contribui para que as famílias adotem um hábito 

alimentar ligado ao consumo de alimentos processados e industrializados, piorando o atual 

quadro nutricional da população brasileira. Do ponto de vista da agroecologia as PANC são 

recursos alimentares de importância e deveriam ser utilizadas regularmente pelas famílias, por 

ser um método de diversificar a alimentação com diferentes sabores e nutrientes, e também 

por ser uma possível fonte de renda, além de preservar a cultura e a flora local (FILHO, 2013).  

O Brasil vem aumentando a gama da utilização das PANC para consumo alimentar, sendo as 

mesmas consumidas in natura, refogadas, em formas de doces, cocadas, dentre outros; 

porém, ainda são poucos os estudos sobre o uso destas plantas (BARREIRA et al., 2015). 
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A diversificação alimentar através das PANC seria uma fonte de nutrientes com custo 

acessível, além de contribuir para diminuir as deficiências nutricionais (BORGES, 2017).  

Esse potencial alimentício das PANC, ainda pouco reconhecido, exige a realização de mais 

pesquisas na área, podendo se tornar ferramenta importante no estabelecimento de sistemas 

de produção em bases sustentáveis (BARREIRA et al., 2015). 

Diante do atual cenário nutricional da população brasileira e pensando na preservação e 

conservação da biodiversidade e identidade cultural regional, este estudo tem como objetivo 

estudar e catalogar as PANC mais comuns na região da Baixada Santista, assim como 

incentivar o cultivo e consumo das mesmas. 

 

METODOLOGIA  

Artigo de revisão do tipo transversal com abordagem qualitativa das PANC encontradas na 

Baixada Santista e região. Para identificação das PANC uma pesquisa de campo e entrevista 

informal na aldeia Rio Branco - Itanhaém/SP, com os moradores do local que consomem estas 

plantas. As plantas coletadas nas cidades de Santos Itanhaém, Guarujá e Bertioga/SP, foram 

identificadas com ajuda do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil: 

guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas, de autoria de Valdely Kinupp e 

Harri Lorenzi, a fim de integrar os saberes científico e popular e resgatar hábitos alimentares 

das antigas gerações. A coleta de dados foi obtida a partir de pesquisas bibliográficas em 

fontes primárias, banco de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online) e portais de 

periódicos disponíveis na internet como a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações), além de artigos em revistas especializadas com filtro para publicações de 2002 

a 2018. 



 Universidade Católica de Santos, Curso de Nutrição, 2018   

RESULTADOS 

Tabela 1 – PANC encontradas na região da Baixada Santista.

Nome 
popular 

Nome 
científico 

Morfologia Qualidades nutricionais 

Beldroega 
Portulaaca 
Oleracea 

Planta herbácea com folhas 
simples, suculentas e 

espatuladas. Flores amarelas. 

As folhas ricas em cálcio e fonte de 
fósforo, zinco, magnésio e cobre. As 
sementes geram um óleo que é fonte 
ômegas 6 e 3. Contém antioxidantes e 

auxilia no controle da diabetes. 
 

 
Bertalha 

 
 

Anredera 
Cordifolia 

Trepadeira, Folhas com forma 
de coração e coloração verde 
escuro. Flores pequenas de 

cor creme. 

 
Fonte de proteína e fibra, baixo teor 

lipídico. Apresenta antioxidantes. 

 
Capuchinha 

 
 
 

Tropaeolum 
Majus 

Porte herbáceo, flores que 
podem variar entre as cores 
vermelha, amarela, laranja e 

branca, possui folhas 
arredondadas e planas. 

Possui atividade anti-hipertensiva, 
antisséptica, antifúngica, antibacteriana, 

anti-inflamatória e diurética, 
expectorante, digestiva e 

antiespasmódica. Deve ser evitada por 
gestantes pois possui possível efeito 

abortivo. 

Dente de 
Leão 

Taraxacum 
Officinale 

Folhas dispostas 
espiraladamente, caule muito 

curto e escondido entre as 
folhas, leitosa. 

Rica em vitaminas A, B e C além de 
ferro e potássio. As raízes são 

popularmente usadas como diuréticas e 
contêm inulina. Já as folhas apresentam 

propriedades depurativas. 

Ora-pro-nóbis 
Pereskia 
aculeata 

Trepadeira de caule fino com 
presença de espinhos. Flores 
brancas e frutos verdes que 

conforme maduros ficam 
alaranjados 

 

Fonte de proteínas, fibras, cálcio, ferro. 
Apresenta teores de vitamina C, β-

caroteno e ação antioxidante. 
 

Rama da 
cenoura 

Daucus carota 

A inflorescência típica 
composta de flores brancas, 

folhas de 10-15 cm de 
diâmetro com ápice achatado 

Possui proteínas, fibras, apresenta 
teores de vitamina C, β-caroteno. 

Também é considerado fonte de fósforo. 
 

Taioba 
Xanthosoma 
sagittifolium 

 
Folha em formato sagitado e 

tamanho médio a grande, 
veias nas laterais que juntam 

formando uma veia coletiva de 
cada lado, e a presença de 

seiva esbranquiçada. 
 

Fonte de proteínas, fibras, cálcio, ferro. 
Apresenta teores de vitamina C, β-

caroteno e ação antioxidante. 
 

Serralha 
Sonchus 

Oleraceus 

 
Herbácea anual, podendo ter 
de 10 a 140cm, caule reto e 
oco, folhas grandes e moles, 

com formato levemente 
triangular, suas flores são 

amarelas. 
 

 
Possui vitamina A B e C, cálcio e ferro, 
também possui teores de fósforo, sódio, 
ferro, zinco e capacidade antioxidante 

alta. 
 

Chicória Do 
Campo 

Hypochaeris 
chillensis 

Herbácea anual ou bienal, 
com látex, de 30-70cm de 
altura e flores amarelas. 

As folhas da chicória do campo têm alto 
teor de cálcio, zinco, fósforo e potássio. 
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Nome 
popular 

Nome 
científico 

Morfologia Qualidades nutricionais 

Peixinho Da 
Horta 

Stachys 
byzantina 

Planta herbácea perene, suas 
folhas são aromáticas, curto-

pecioladas, espatulada e 
espessa. E com flores róseas 
ou violetas e inflorescência 

 

 
Os extratos têm potencial fonte de 
antioxidantes, anti-inflamatório e 

antimicrobiano contra Staphylococcus 
aureus. 

 

Vinagreira 
Hibiscus 

acetosella 

É um arbusto que pode chegar 
a alturas maiores que 1.80 

metros, tendo registrado até 
4,5 metros, suas folhas são 
verdes com de três a cinco 
lóbulos estreitos e agudos, 

nervos e caules arroxeados e 
são longo-pecioladas; os 
cálices são vermelhos e a 

partir dele são formados os 
frutos; as flores são solitárias e 
possuem pétalas amareladas 

Apresentam antocianinas, flavonoides, 
cumarinas, polissacarídeos e ácidos 

como ascórbico, málico, tartárico, ácido 
protocatéquico e hidroxicítrico, ferro, 
cálcio e fosforo, β-caroteno e fibras 
como a pectina. Possuem potencial 
antioxidante, anticancerígeno e anti-

inflamatório. Seu extrato tem se 
mostrado eficaz para tratamento de 

hipertensão, desordens 
gastrointestinais, infecções hepáticas e 

estresse. 

Pariparoba 
Pothomorphe 

umbellata 

É um subarbusto ereto, 
ramificado, com hastes 

articulados, tem em média 1,0 
a 2,5 m de altura. Suas folhas 
de lâmina orbicular e cartácea. 

 

Possui zinco, manganês, potássio, 
cálcio e magnésio. Também contém 

algumas vitaminas como B1, B2, C, E.  
É rica em betacaroteno. Possui atividade 

antioxidante, anti-inflamatória, 
antibacteriana, antimicrobiana, 

fotoprotetora e indutora de apoptose. 
 

Taboa 
Typha 

domingensis 
Planta aquática fibrosa. 

 

Possui alta quantidade de fibras, em seu 
palmito há valores significativos de 

proteínas, nas folhas tem potássio e 
fosfato, e sódio na parte aérea. Possui 

propriedades vermífugas. 
 

Picão-Preto Bidens pilosa 

Se caracteriza por uma 
espécie herbácea, ereta, 

atingindo uma altura de 0,40m 
até 1,20m. 

Contém cálcio e fósforo. Também 
apresenta teor considerável de ferro, 
com 15,3mg em 100g e quantidade 

significativa de manganês, com 11,8mg 
em 100g. O picão preto também 

apresenta efeito antioxidante. 

Mastruz 
Chenopodium 
ambrosioides 

Tem como características a 
altura entre 0,20m à 1,50m, 

aroma intenso, com uma 
quantidade intensa de 

ramificações com 
inflorescências, onde há 

glomérulos com muitas flores 
pequenas verde amareladas, 

as folhas apresentam margem 
serrilhada e sem espiculas. 

 
Tem efeito antifúngico, vermífugo, anti-

helmíntico bactericida inseticida 
antidiabético, antitumoral, 

antimicrobiana, anti-inflamatório, 
cicatrizante e atividade antioxidante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste artigo foi apresentada uma revisão bibliográfica referente a algumas PANC da região da 

Baixada no qual se pode observar que são necessários mais estudos sobre a composição nutricional 

das mesmas. A divulgação de características morfológicas e preparações das mesmas devem ser 

incentivadas, a fim de disseminar o conhecimento, assim garantindo uma soberania alimentar. Este 

tema é de profunda importância cultural, agroecológica, nutricional e econômica. 
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