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RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar consumo das hortaliças folhosas convencionais 

mais consumidas em Vilhena - RO, bem como verificar se há ocorrência do 

conhecimento das PANC’s (Plantas Alimentícias Não Convencionais) encontradas na 

cidade, salientando seu potencial enquanto recurso alimentício, além da possibilidade do 

seu cultivo para comercialização. Para a coleta de dados foi realizada a aplicação de 

questionário por meio de formulário online, utilizando a fermenta “Formulários 

Google”. Foram realizadas 13 questões, abertas e fechadas de forma estruturadas 

objetivando avaliar o perfil dos entrevistados. O questionário foi aplicado na cidade de 

Vilhena no período que corresponde ao mês de maio, no resultou em um total de 200 

entrevistados. O questionário contendo perguntas objetivas acerca de aspectos sociais e 

perguntas a respeito do comportamento dos consumidores em relação às hortaliças e as 

plantas PANC’s. Observou que os consumidores de hortaliças de Vilhena são maior 

parte do sexo feminino, com idade entre 26 a 35 anos, com escolaridade média. Sendo a 

hortaliça folhosa mais consumida a Alface. Levando em consideração os dados 

levantados é possível concluir que as pessoas conhecem algumas variedades de 

PANC’s, porém desconhecem este termo, o que desfavorece um maior entendimento 

sobre o assunto. O estudo demonstra que apesar de serem nutritivas as PANC’s são 

pouco usadas na alimentação do Vilhenesse por falta de conhecimento dessas plantas ou 

por ausência de encontra-las nos centros de comercialização como nos mercados e 

feiras, sendo assim quando consumidas a maioria das pessoas as consegue por doações. 

Apenas um quarto dos entrevistados disse ter interesse em adquirir as PANC’s caso 

sejam ofertadas nos centros de comercialização.  Isso leva a crer que pelo fato da 

maioria dos entrevistados serem jovem ainda não tenham adquirido o hábito de 

consumo destas plantas exóticas, como o consumo consolidado de alface, rúcula e 

outras folhosas existentes no mercado de Vilhena. Por fim, conclui-se que se faz 

necessário mais pesquisas sobre as plantas PANC’s o tema antes de indicar sua 

produção pelos agricultores.  

  

Palavras-chave: Agricultura. Alimentação sustentável. Resgate Cultural.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As hortaliças são fundamentais na alimentação humana devido ao seu valor 

nutricional que é muito importante a saúde humana, além de ser uma atividade 

lucrativa, segundo o MAPA, o cultivo de hortaliças (verduras e legumes), gera mais 

lucro por hectare do que o de outras culturas, como grãos, por exemplo (MAPA, 2016).  

A produção de hortaliças no Brasil corresponde a 6% do PIB agropecuário 

nacional. Essa atividade pode ser realizada por micro, pequenas, médias e grandes 

propriedades, localizadas tanto no interior quanto nas proximidades de grandes centros 

urbanos no país (SEBRAE NACIONAL, 2016). Estima-se que a área explorada com 

essa atividade seja de 800 mil hectares, com produção aproximada de 16 milhões de 

toneladas (BISCARO et al., 2013). 

Rondônia é um estado com grande potencial para a produção de hortaliças nas 

suas mais variadas espécies. Porém, ainda é uma prática pouco difundida. No cone Sul 

do estado a prática de horticultura desenvolvida em sua maioria é para subsistência, no 

entanto, existem alguns horticultores que realizam a comercialização das hortaliças no 

comercio local (BRITO, 2012).  

Dentre as espécies para alimentação de origem vegetal, existe as Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANCs), que são representadas por espécies 

comestíveis nativas, exóticas, espontâneas, silvestres ou domesticadas que não fazem 

parte da cadeia produtiva e da dieta habitual atual de uma parcela da população 

(KINUPP, LORENZI, 2014).  

O consumo das PANCs está intimamente ligado a questão familiar, ou seja, de 

legado, onde uma pessoa mais velha ou que tenha conhecimentos sobre o preparo e 

manuseio das espécies, passa uma receita aos seus jovens e assim os conhecimentos se 

perpetuam (BORGES; SILVA, 2018). As PANCs possuírem um alto valor nutritivo, 

sendo fontes de sais minerais, vitaminas, carboidratos e proteínas (LIBERATO, 2019). 

O cultivo das PANCs é feito preservando o conhecimento acerca de seu cultivo e 

consumo, passando-o de geração a geração. Seu cultivo é um resgate das variedades 

tradicionais de hortaliças representam ganhos importantes do ponto de vista cultural, 

econômico, social e nutricional. Assim, o aumento no conhecimento e utilização dessas 

plantas contribuirá para ampliar a valorização da agricultura familiar com maior 

proteção ao meio ambiente e à saúde. Os estudos científicos com as PANCs vêm se 

intensificando nos últimos anos, trazendo consigo o resgate da nossa biodiversidade e os 
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valores de uma alimentação mais sustentável, porém a falta de conhecimento dessas 

plantas por grande parte da população pode inviabilizar seu consumo bem como sua 

comercialização (ROCHA et al, 2017; BORGES e SILVA (2018). 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar consumo das hortaliças 

folhosas convencionais mais consumidas em Vilhena - RO, bem como verificar se há 

ocorrência do conhecimento das PANC’s encontradas na cidade, salientando seu 

potencial enquanto recurso alimentício, além da possibilidade do seu cultivo para 

comercialização. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HORTALIÇAS 

 

Hortaliças são todas as espécies herbáceas que são utilizadas na alimentação 

humana, também denominadas nos meios científico e acadêmico de olerícolas ou 

oleráceas. O termo horticultura é derivado do hortus romano que se refere às espécies 

vegetais cultivadas em ambiente cercado (jardim), próximo às residências (PUIATTTI, 

2019). A horticultura abrange a produção de uma diversidade de cultura comestíveis. 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Olericultura do Brasil, além das verduras e 

legumes por nós conhecidos, devem ser incluídas entre as culturas oleráceas, a 

melancia, o melão, o morango, a batata-doce, a batatinha, o inhame, a mandioquinha-

salsa, entre outras. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS HORTALIÇAS 

 

Por meio da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, em 

conformidade com o artigo nº 64, do Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, a 

ANVISA definiu hortaliças como: “Hortaliça é a planta herbácea da qual uma ou mais 

partes são utilizadas como alimento na sua forma natural”. O produto será designado: 

verdura, quando utilizadas as partes verdes; legumes, quando utilizado o fruto ou a 

semente, especialmente das leguminosas e, raízes, tubérculos e rizomas, quando são 

utilizadas as partes subterrâneas (BRASIL, 2008). 

Atualmente, a classificação que vem sendo utilizada é a seguinte: Hortaliças 

tuberosas - são aquelas cujas partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do solo, 

compreendendo: tubérculos, rizomas, bulbos e raízes tuberosas. Hortaliças herbáceas - 

aquelas cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo, sendo tenras e suculentas: 

folhas, talos e hastes, flores e inflorescências. Hortaliças-fruto - utiliza-se o fruto, verde 

ou maduro, todo ou em parte: melancia, pimentão, quiabo, ervilha, tomate, jiló, 

berinjela, abóbora entre outros (PUIATTTI, 2019). 

2.3 IMPORTÂNCIA DAS HORTALIÇAS PARA A SAÚDE 

 

A constante busca por uma alimentação saudável, faz com que os produtos 

hortícolas ganhem um espaço privilegiado pelo consumidor. Esses são de vital 
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importância para a saúde como também na prevenção de doenças (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2012). 

As hortaliças, de maneira geral, possuem grande importância na prática da boa 

alimentação, o que está relacionado com os princípios básicos de segurança alimentar e 

nutricional, destacadamente no fornecimento de vitaminas, sais minerais e fibras. 

Algumas delas são, ainda, excelente fonte de carboidratos e proteínas (BRASIL, 2008). 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Hortaliças 

(EMBRAPA, 2010), a maioria das hortaliças tem ação benéfica para a saúde no que diz 

respeito à prevenção e ao controle de diversas doenças, tal como obesidade, diabetes, 

câncer de cólon, úlceras e doenças coronarianas.  

Além de nutrir o nosso organismo, as hortaliças podem exercer efeito funcional, 

as hortaliças são fonte de diversas substâncias que têm a função de nutrir as células do 

nosso corpo. No entanto, algumas delas, além de fornecer nutrientes responsáveis por 

alimentar as células, apresentam compostos ou substâncias que exercem efeitos 

protetivos em nosso organismo. Em função dessa característica de proteção que esses 

alimentos apresentam, eles têm sido denominados alimentos funcionais, ou seja, são 

alimentos que reduzem o risco de doenças (PUIATTTI, 2019). 

 

2.4 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS HORTALIÇAS 

 

 Há carência de dados estatísticos atualizados e exatos sobre a importância 

econômica das hortaliças no Brasil. Uma das razões é que a atividade da exploração de 

hortaliças é muito dinâmica. Para mensurar a participação do setor na economia, a 

Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM), afirmou que a 

cadeia produtiva de hortaliças no Brasil movimenta cerca de R$ 55 bilhões por ano e 

ocupa uma área aproximada de 820 mil hectares, produtora de 20 milhões de toneladas 

de 18 hortaliças diferentes, sendo que tomate, cebola e alface são responsáveis por 

quase 50% deste total (ABCSEM, 2016).  

A produção de hortaliças possibilita a geração de grande número de empregos, 

sobretudo no setor primário, devido à elevada exigência de mão-de-obra desde a 

semeadura até a sua comercialização (SILVA e COSTA, 2010). Segundo o SEBRAE, 

estima-se que cada hectare de hortaliças produza, em média, entre 3 a 6 empregos 

diretos e um número idêntico de empregos indiretos (SEBRAE,2016).  
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Segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas 

(ABCSEM), a cadeia produtiva de hortaliças (produtos, insumos e mão de obra) 

movimenta no País cerca de R$ 55 bilhões ao ano, em área cultivada de 820 mil 

hectares. Considerando apenas 18 espécies de hortaliças, a produção é de 20 milhões de 

toneladas, sendo que tomate, cebola, melancia e alface são responsáveis por 50% desse 

total (ABCSEM, 2016). 

O cultivo da hortaliça vem ganhando importância no País, na avaliação do 

Cenário Hortifruti Brasil, divulgado em 2018, por entidades do setor. Utilizando dados 

do Cepea e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informou que a 

cultura com fins comerciais ocupava em torno de 14 mil hectares e alcançava produção 

total de 756.940 toneladas em 2016 (KIST, 2019). 

 

2.5 PLANTAS PANC’s 

 

Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC's) são algumas espécies de 

plantas encontradas e cultivadas involuntariamente na natureza, e muitas vezes 

classificadas como ervas daninhas ou ervas espontâneas, mas que possuem diversas 

propriedades alimentícias e podem ser ricas em nutrientes (ROCHA et al, 2017). As 

PANC’s também são caracterizadas por serem plantas que ainda não foram 

completamente estudadas por parte da comunidade técnico-científica, resultando em 

consumo regional e apresentando dificuldade de aceitação e consumo para as demais 

regiões do país (BRASIL, 2010).  

Tidas como excelentes fontes de nutrientes, vitaminas e sais minerais, as PANCs 

também possuem características que conferem propriedades antioxidantes, anti-

inflamatórias e ação terapêutica, o consumo de tais plantas e hortaliças deve ser 

realizado respeitando suas características e formas de preparo para que tais efeitos sejam 

obtidos com segurança (PASCHOAL; SOUZA, 2015). 

A seguir será apresentava brevemente algumas PANC’s mais populares na 

região Norte, abordadas em ebooks e cartilhas, como cartilha do Portal Embrapa e do 

instituto Kairós. 

Açaí – Palmito in natura (Euterpe oleracea Mart.): Hoje em dia, é o palmito que 

mais se assemelha em termos de sabor e textura com o palmito juçara. Porém, seu 

manejo é um pouco mais sustentável, devido a características da planta. É ótimo em 
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conserva e fica delicioso em toda receita que usaria o palmito juçara, principalmente 

como recheio de tortas e pasteis (MODOLO VA, 2017).  

Almeirão – língua de sogra (Lactuca indica L): é utilizadas as folhas, similar ao 

almeirão e escarola, cruas ou refogadas. A inflorescência jovem também é comestível, 

como os brócolis. Folhas coloridas e amargas, ricas em antioxidantes, de sabor suave. 

Pode ser usada, assim como a escarola, para salgados, pizzas, tortas e pães. Recomenda-

se picar bem fininho, como a couve. Planta típica da roça, é rústica e pouco exigente no 

seu cultivo (RANIERI et al., 2017).  

Bananeira – Coração da bananeira (Musa paradisíaca): O coração de bananeira, 

iguaria pouco conhecida no Brasil, é caracterizada como uma PANC, pois pode ser 

utilizada em diversas receitas devido aos muitos benefícios que possui. Por este motivo, 

vamos falar um pouco mais sobre essa planta tão disponível, conhecer suas 

propriedades e aprender como consumir. O coração de bananeira é rico em carboidratos 

e nutrientes que ajudam a saciar a fome. Além disso, pesquisadores afirmam que essa 

planta possui flavonoides, antioxidantes e ácidos que neutralizam os radicais livres e 

eliminam os danos oxidativos causadores do câncer (FURTADO, 2018). 

Broto de abóbora (Cucurbita spp.): Os brotos de abóbora são uma boa fonte 

alternativa de ferro. A ponta mais tenra de ramas da planta de abóbora é conhecida 

popularmente por cambuquira, tradicionalmente consumida nas regiões Sudeste e 

Centro-Oeste. Segundo o pesquisador da Embrapa Hortaliças, esses brotos de abóbora 

cozidos podem ser elaborados sob as formas de salada ou sopa. Ele informa ainda que a 

coleta dos brotos não impede a produção dos frutos de abóbora, uma vez que o volume 

de brotos retirados representa um percentual pouco significativo em relação ao total de 

massa fresca durante o ciclo produtivo da cultura (MADEIRA, 2013). 

Gueroba – palmito in natura (Syagrus oleracea (Mart.) Becc.): também 

conhecidas pelos nomes populares de gueiroba, gueroba, gariroba, gairoba, palmito-

amargoso, catolé, pati-amargoso, coco-amargoso, coqueiro-amargoso. Seu principal 

produto é o palmito. Após quatro anos de cultivo, já se pode arrancar a gueroba para 

extração do palmito. Nessa época, o rendimento alcança aproximadamente meio quilo 

de palmito, o que corresponde a menos de 5% da planta. Portanto, deve-se buscar 

alternativas para o uso racional desta planta. Diferentemente do palmito comum, a 

guariroba, ou gueroba, apresenta textura firme. Ao cortar o palmito, o contato deste com 

o ar provoca escurecimento, devendo-se mergulhá-lo imediatamente na água após picá-



12 

 

lo. Essa água deve ser dispensada, de modo a retirar um pouco do amargo. Fazendo essa 

lavagem várias vezes, o amargo diminui substancialmente (LORENZI, 2010). 

Mangará (Xanthosoma riedelianum Schott.): Nome popular, mangarito, 

mangará, tayaó (guarani), malangay e tannia. Sua origem é das regiões tropicais das 

Américas do Sul e Central, do Brasil ao México. Muito apreciado no passado, é pouco 

conhecido atualmente. Ainda é encontrado esporadicamente em feiras nas cidades do 

interior de Minas Gerais e Goiás. Tem aumentado a produção na região de Joinville, 

Santa Catarina. A planta é semelhante a taioba, porém mais baixa e compacta. Produz, 

em geral, um rizoma central e pequenos rizomas em grande quantidade, por vezes mais 

de cem. Desenvolve-se plenamente em regiões tropicais úmidas, porém é favorecido por 

estação seca para produção satisfatória de rizomas. Sobre seu uso culinário, as folhas do 

mangarito são comestíveis, mas são os rizomas que, apesar de relativamente pequenos, 

representam verdadeira iguaria culinária de paladar particularmente especial, sejam 

cozidos, fritos, salteados (sauté) ou em cremes (MADEIRA, 2013). 

Mostarda (Brassica juncea (L.) Coss.) Nome popular: mostarda, mostarda 

ardida ou mostarda-de-folha. Originaria na Europa. A planta é herbácea, anual, folhosa, 

que atinge até 1,5 m de altura quando da emissão do pendão floral. Existem várias 

espécies de mostarda, todas da família das brássicas, portanto próximas ao repolho, à 

couve-flor, e à couve comum e ao nabo. As folhas de mostarda apresentam sabor 

picante, característico dessa hortaliça. As sementes também são consumidas na forma 

de pasta e têm valor agregado bem elevado no mercado de temperos. As folhas têm vida 

pós-colheita bastante curta e devem ser rapidamente utilizadas (MADEIRA, 2013).  

A mostarda é fonte de vitaminas C e A, de cálcio, além de teores moderados de 

ferro, sódio, potássio e magnésio. Para a produção da pasta, são utilizadas quatro 

espécies botânicas: Sinapis alba, Brassica juncea, Brassica nigra e Brassica carinata. 

Para o molho com sabor mais suave, utilizam-se principalmente cultivares da espécie 

Sinapis alba. O plantio pode ser feito por mudas semeadas em bandejas. Prefere 

temperaturas mais amenas (entre 15 °C e 25 °C). Suas folhas podem ser consumidas 

cruas ou refogadas. As folhas novas são macias, tenras, têm o sabor mais suave e podem 

ser consumidas em saladas cruas e sanduíches. As folhas mais desenvolvidas têm o 

sabor mais picante e podem ser usadas em pratos que passem por cozimento como 

refogados, cozidos, farofas, tortas, pães. 

Pupunha – fruto (Bactris gasipaes Kunth): Palmeira nativa dos trópicos úmidos 

americanos, a pupunheira produz cachos grandes de frutos comestíveis, utilizados de 
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variadas maneiras. Considerado alimento básico em algumas regiões, o fruto tem sabor 

agradável e alto valor nutritivo. É consumido cozido e presta-se à extração de óleo ou à 

produção de farinha, usada na alimentação humana e animal. Os frutos da pupunheira 

constituem um alimento essencialmente energético, mas contêm pequenas quantidades 

de proteína, óleo, caroteno (pró-vitamina A), vitaminas B e C e ferro. Os frutos e seus 

derivados, quando crus, contêm uma enzima, que inibe a digestão de proteínas, e um 

ácido, que provoca irritação na mucosa da boca (LORENZI, 2010). 

Cará-do-ar (Dioscorea bulbifera): Também conhecido como cará-moela, cará 

borboleta, cará de corda e cará voador, diferencia-se dos demais tipos de “carás” por 

produzir seus tubérculos no ar e não debaixo do solo. As propriedades nutricionais são 

similares ao do cará e seu sabor lembra uma mistura de batata (pela crocância, 

coloração e notas de sabor) e o cará (cremosidade, notas de sabor e benefícios 

nutricionais). Seu plantio exige solos adubados para desenvolvimento de frutos maiores, 

e deve ser realizado por meio de mudas ou basta enterrar um cará-do-ar que esteja em 

brotação. Costuma frutificar de setembro a novembro e há relatos de produção de até 

17kg de fruto em um canteiro com três parreiras (MADEIRA, 2013). 

Folha da batata doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.): Suas folhas são 

consideradas um alimento nutritivo e subutilizado. Rica em nutrientes e antioxidantes, 

poderia ser usada como a couve e o espinafre, comum na culinária asiática e africana. 

Um cozimento rápido garante folhas saborosas sem ficarem moles demais. Use em 

tortas, molhos e como acompanhamento (RANIERI et al., 2017).  

Jambu (Spilanthes oleracea):O jambu é uma planta típica da região de Belém, 

onde é consumido, não só no preparo de pratos típicos, mas também na culinária 

cotidiana da região. O sabor picante é apreciado devido à amida presente, chamada de 

espilantrol, uma substância que provoca grande salivação quando mastigadas as folhas e 

o caule, dando uma sensação anestésica na boca. Seu potencial nutritivo inclui altos 

valores de cálcio e vitamina C, além de baixo teor calórico. A propagação deve ser 

realizada por meio de sementes, que germinarão cerca de 4 dias após a semeadura e a 

colheita inicia-se cerca de 60 dias após a semeadura. O jambu é exigente em 

luminosidade e água, por isso deve receber cuidados adequados (HOMMA et al., 2011). 

Jurubeba (Solanum asperolanatum): Também conhecida como jubebe, 

jurubeba-verdadeira, jupeba, juribeba e jurupeba, a jurubeba é mais conhecida por seus 

usos medicinais do que culinários. Na medicina tradicional se destaca por suas 

propriedades anti-inflamatórias, descongestionantes, digestivas, diuréticas, protetora do 
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fígado e tônico vascular. Suas raízes e frutos são ricos em propriedades estimulantes, 

laxantes e tônicas, eficazes contra diabetes além de purificar o sangue e desobstruir o 

fígado e o baço. Na culinária seus frutos são consumidos in natura ou na forma de 

bebidas alcoólicas, de alto amargor. Para seu cultivo, não é exigido solo de alta 

fertilidade, visto a rusticidade da planta e alta capacidade de adaptação a diferentes tipos 

de solo e clima (RANIERI et al., 2017). 

Ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata): Também conhecida como carne-de-pobre, a 

ora pro nobis é uma planta muito indicada em dietas vegetarianas, já que suas folhas 

possuem cerca de 25% de proteínas (peso seco), das quais 85% acham-se numa forma 

digestível. Possui ainda vitaminas A, B e principalmente C, além de cálcio, fósforo e 

quantidade considerável de ferro, ajudando no combate a anemias. Dela podem ser 

consumidas folhas, flores e frutos. As folhas e flores podem ser utilizadas em saladas, 

cozidos e refogados, além de enriquecer pães, bolos e etc., já os frutos são usados no 

preparo de geleias, licores e sucos. É uma planta perene de hábito trepadeira, mas pode 

também ser cultivada sem anteparos. É facilmente propagada por meio de estacas do 

próprio caule (KELEN et al., 2015). 

Serralha (Sonchus oleraceus): Também conhecida como chicória-brava e 

cerraia, essa planta é de origem europeia e seu consumo é indicado quando as folhas 

ainda estão novas e tenras, devido a seu sabor amargo. As folhas da serralha são ricas 

em vitamina C, carotenoides, fibras e ômega-3. Na medicina popular, o chá das folhas e 

flores é utilizado como digestivo e estimulante. Ocorrem naturalmente em gramados e 

terrenos baldios, no entanto, quando plantadas em locais de meia sombra, fornecem 

folhas de sabor mais suave. Dê preferência para plantio no outono-inverno, quando as 

temperaturas estão mais amenas, sua colheita pode ser realizada de 50 a 60 dias após a 

semeadura (RANIERI et al., 2017). 

Taioba (Xanthosoma sagittifolium.): A taioba é uma PANC bastante conhecida 

na culinária tradicional brasileira, não só devido a sua ampla distribuição no território, 

mas também devido as suas propriedades nutricionais. A taioba oferece rizomas ricos 

em energia e fontes de carotenoides e folhas rica em fibras, cálcio, magnésio, vitaminas 

B2, B6 e vitamina C. Os rizomas podem ser consumidos cozidos, em purês ou frituras. 

As folhas e talo devem ser consumidos cozidos, na forma de ensopados e refogados, 

mas nunca crus, pois apresentam efeito tóxico, resultante da presença do ácido oxálico, 

que causa irritação da mucosa na garganta, causando coceira e a sensação de asfixia. Na 
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medicina popular, a taioba pode ser utilizada contra febre, câncer, pólipo, inflamações e 

tumores, dentre outros fins fitoterápicos (KELEN et al., 2015). 

Vinagreira (Hibiscus sabdariffa): Também chamada de rosela, quiabo azedo, 

azedinha e quiabo-de-angola, a vinagreira se destaca como ingrediente típico da 

culinária do Maranhão. São consumidas suas folhas e flores, principalmente no preparo 

de saladas, geleias, sucos e chás. Suas folhas são ricas em vitaminas A e B1, sais 

minerais e aminoácidos e também possuem propriedades medicinais, podendo ajudar no 

tratamento de espasmos gastrointestinais, cólicas uterinas, má digestão, gastroenterite, 

pressão alta, prisão de ventre, falta de apetite, infecções da pele, varizes e hemorroidas.  

Seu cultivo pode ser realizado em amplas condições ambientais, e o plantio pode 

ser realizado tanto por sementes como por estaquia (RANIERI et al., 2017). 

 

2.6 PANC’s E PLANTAS DANINHAS  

 

As PANc’s possuem grande importância ecológica e econômica, muitas vezes 

consideradas invasoras ou ervas daninhas (inços), pois ocorrem em monoculturas 

comerciais, gerando competição e prejuízos na produção agrícola (POLESI et al., 2018)  

No entanto, essas plantas são comestíveis e apresentam índices nutricionais 

iguais ou superiores às hortaliças raízes e frutos que estamos habituadas a comer. O 

termo PANC foi criado pelo Biólogo e Professor Valdely Ferreira Kinupp no ano de 

2008, referindo as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo elas 

espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas que não estão incluídas em nosso 

cardápio cotidiano (KELEN et al., 2015). 

 

2. 7 CONHECIMENTOS POPULARES E RESGATE CULTURAL  

 

Muitas das plantas classificadas como PANC’s na atualidade, já foram conhecidas 

e consumidas por gerações anteriores, fazendo parte do saber popular. No entanto, com a 

expansão do agronegócio e com a destruição de biomas, muitos hábitos alimentares foram 

se perdendo na história da agricultura (FUTURA, 2016). Mas graças a agricultura familiar 

esses saberes não foram completamente perdidos, sendo possível fazer um resgate dos 

conhecimentos populares. 

As PANCs estão presentes em determinadas comunidades ou regiões, onde 

ainda exercem influência na alimentação de populações tradicionais, porém passaram a 
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ter expressão econômica e social reduzidas, perdendo espaço para outros produtos 

(BRASIL, 2010).  

Contudo, vem aumentando o conhecimento e utilização dessas plantas, assim 

contribuirá para ampliar a valorização da agricultura familiar com maior proteção ao 

meio ambiente e à saúde. Os estudos científicos com as PANCs também vêm se 

intensificando nos últimos anos, evidenciando efeitos potenciais no que diz respeito a 

segurança alimentar.  

 

  

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722015000600964#B11
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no município de Vilhena/RO, que fica localizado no cone 

Sul do estado de Rondônia, no período de janeiro a junho de 2020. A metodologia da 

pesquisa é classificada com exploratória, através de amostragens não probabilísticas. Na 

qual ocorre a inexistência de um controle estatístico. 

Adotou-se pelo tipo de entrevista denominada como entrevista semiestruturada, 

que segundo Boni e Quaresma (2005), se caracteriza por ser uma entrevista na qual as 

questões são combinadas entre abertas e fechadas, possibilitando ao entrevistado 

discorrer sobre o tema proposto, entretanto, mantem-se o direcionamento maior para o 

tema. A aplicação do questionário ocorreu por meio de formulário online, utilizando a 

fermenta “Formulários Google”. Foram realizadas 13 questões, conforme anexo 1. 

O questionário contendo perguntas objetivas acerca de aspectos sociais e 

econômicos, quais sejam: gênero, faixa etária e grau de escolaridade. O questionário 

continha ainda perguntas a respeito do comportamento de compras das hortaliças, tais 

como: frequência e local de compra das hortaliças. Questão sobre a preferência de 

compra das hortaliças também foi abordada, tal como: quais são as hortaliças folhosas 

adquiridas. 

 E questões referentes às PANC’s, como: sobre o conhecimento do termo 

PANC, se conhece algumas das PANC’s citadas no questionário, frequência de compra 

e onde adquiriu a PANC, se tem dificuldade de encontrar, caso houvesse maior oferta de 

PANC’s os entrevistados consumiria e por último quem apresentou as PANC’s. O 

questionário foi aplicado na cidade de Vilhena no período que corresponde ao mês de 

maio, no resultou em um total de 200 entrevistados. 

A análise dos resultados dos dados se deu por meio dos valores obtidos, no qual 

foram expressos em porcentagem e representados através de gráficos elaborados no 

programa Excel. Análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva, sendo o 

grau de importância dos itens citados pelos consumidores em cada questão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Em relação ao gênero das pessoas que responderam o questionário, 47% eram do 

sexo masculino e 53% do sexo feminino (Figura 1). Tais resultados demonstram que as 

mulheres ainda são mais interessadas com assunto referente a hortaliças, geralmente são 

elas que fazem a aquisição das hortaliças, outros autores já comprovaram esse fato.  

Figura 1: Gênero dos entrevistados em percentual. 

 

 

Sendo que 40% das pessoas que responderam o questionário eram da faixa etária 

entre 26 a 35 anos (Figura 2). De 36 a 45 anos 22,5% responderam o questionário, das 

pessoas entre 46 a 55 anos, 9% responderam e apenas 2,5% das pessoas possuía idade 

acima de 55 anos responderam o questionário. Fica evidente que os grupos etários mais 

jovens continuem a ter a maior taxa de uso da internet. Segundo o IBGE (2011), o 

acesso à Internet é maior entre os jovens. Ao analisar pela perspectiva etária, o uso de 

parelho móvel celular para uso pessoal crescia com o aumento da idade entre os grupos 

mais jovens, partindo de 41,9%, na faixa de 10 a 14 anos de idade, e atingindo 83,2% 

no grupo 30 a 34 anos de idade. 
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Figura 2: Faixa etária (idade) dos entrevistados em percentual. 

 

Em relação ao grau de escolaridade, 7% dos possui ensino fundamental (Figura 

3). 40,5% possuíam ensino superior. E 52,5% dos que possuem ensino médio.  

É notável que as pessoas mais bem informadas acerca do que comem estão 

sempre em mudança de hábitos alimentares e as pessoas que não buscam se informar 

acaba por não ver uma necessidade em mudar sua rotina alimentar. Duran e 

colaboradores (2011), ao estudar uma cidade brasileira, mostram que locais nos quais a 

população possui um maior nível de escolaridade, a acessibilidade a estabelecimentos 

que comercializam produtos saudáveis é maior quando comparada a locais com maior 

quantitativo populacional de indivíduos de baixa escolaridade. 
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Figura 3: Escolaridade dos entrevistados em percentual. 

 

Em relação às hortaliças folhosas mais consumidas, destacou-se a alface americana a 

alface crespa, couve, rúcula, repolho e a cebolinha (Figura 4).  

 

Figura 4: Consumo de verduras folhosas convencionais consumidas pelos entrevistados 

em percentual. 
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preferência dos consumidores quando da aquisição de alimentos no mundo inteiro” 

(SOUZA et al. 2008). Esse fato também é mostrado em diversos estudos que concluem 

que os mercados de alimentos frescos, como as feiras, têm perdido importância e têm 

sido substituídos por supermercados, principalmente pela acessibilidade dos mesmo e 

horário de funcionamento estabelecido. 

Estudos também apontam possíveis relações entre uma alimentação mais 

saudável e o maior acesso a supermercados, que oferecem maior variedade de alimentos 

in natura com preços mais acessíveis, quando comparados a outros locais (DURAN et 

al. 2015).  

 

 

Figura 5: Locais de aquisição de verduras folhosas convencionais pelos entrevistados 

em percentual. 

 
 

Em relação ao termo PANC, 61,5% dos entrevistados desconhece o termo, e 

apenas 38,5% afirmaram conhecê-lo(Figura 6). Kinupp; Lorenzi (2014), destacam que o 

termo PANC é mais amplo e flexível em relação a outras expressões utilizadas para 

definir este grupo de plantas, que acabam por limitá-lo demasiadamente. 

No trabalho elaborado por Narcisa-Oliveira et al. (2018), ao abordar a sigla 

“PANC” os resultados obtidos foram semelhantes ao presente trabalho, onde 55% dos 

entrevistados desconhecem a classificação dada a esses vegetais não convencionais que 

podem ser utilizados na alimentação. Segundo os autores, essa grande parcela de 

entrevistados que desconhece a termologia pode ser resultado da falta de políticas 

públicas para a inserção destes alimentos na dieta da população. 
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Figura 6: Conhece o termo: PANC s. Respostas dos entrevistados em percentual. 

 
 

Em relação às PANC mais conhecidas, foram citadas a Jurubeba (54%), a 

Pupunha (46%), o Almeirão (42,5%) e a Taioba (42,5%) (Figura 7). Na lista das 

PANC’s mais consumidas citadas em algumas publicações, encontra-se a Jurubeba. 

 

Figura 7: Conhece algumas das plantas PANC mais consumidas no Brasil? Quais? 

Respostas dos entrevistados em percentual. 
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inclusa a Taioba. Na presente pesquisa a Pupunha se destacou, esse fato é explicado por 

ser uma PANC comum da região Norte, onde Vilhena está inserida.  

 

Figura 8: Percentual de planta PANC consumidas pelos entrevistados. 

 

 
 

Nas frequências de compra das PANC’s, a maioria das pessoas responderam que 

não fazem compra de plantas PANC, totalizando 69,5% das respostas (Figura 9). Esses 

dados corroboram com a teoria de que estes vegetais são marginalizados pelo comércio 

e pela agroindústria, sendo dificilmente beneficiados e encontrados nos comércios. 
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Figura 9: Frequência de compras de planta PANC pelos entrevistados em percentual. 

 
 

A aquisição das plantas PANC’s se dar por meio de doações por parentes e 

amigos representeando um percentual de 71,5% (Figura 10), sendo que 30% das 

respostas à aquisição é feita em feiras.  

 

Figura 10: Onde os entrevistados adquirem as plantas PANC, valores em percentual. 
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Figura 11: Dificuldade de se encontrar plantas PANC’s no comércio de Vilhena, 

valores em percentual. 

 
 

No entanto, na questão onde diz se existir maior oferta de plantas PANC’s no 

comércio de Vilhena, se o entrevistado consumiria, 74% responderam que não 

consumiria (Figura 12). Deixa claro que o não consumo dessas plantas não está 

relacionada com a oferta do comércio, e sim com questões culturais dos consumidores. 

E com o hábito alimentara. Essa conclusão também ficou evidente no trabalho de 

Narcisa-Oliveira et al., (2018), onde afirmam que a ausência desses produtos se deve à 

baixa procura acarretada pelo desconhecimento da sociedade sobre o uso alimentar 

desses vegetais e de seus potenciais nutricionais e farmacológicos. 

 

Figura 12: Se existir maior oferta de plantas PANC’s no comércio de Vilhena você 

consumiria. Valores em percentual. 
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Em relação em como as plantas PANC’s foram apresentadas, a maioria 

respondeu que foram pelos pais (59,5%) (Figura 13).  

 

Figura 13: Quem apresentou as plantas PANC’s para consumo. Valores em percentual. 

 
Esses resultados corroboram aos obtidos Borges e Silva (2018) em um estudo 

realizado em Manaus onde o uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 

está intimamente ligada a questão familiar, ou seja, de legado, onde uma pessoa mais 

velha ou que tenha conhecimentos sobre o preparo e manuseio das espécies, passa uma 

receita a seus jovens e assim os conhecimentos se perpetuam, pois as pessoas não 

consomem o que não conhecem, por isso a referência de um familiar, de um amigo ou 

de um conhecido é o que de fato faz com que as espécies de PANC sejam utilizadas. 

Observa-se na figura 4 que mesmo que sendo menos consumidas as hortaliças 

folhosas Agrião, Chicória, Salsão e Espinafre são ofertadas no mercado no mercado. 

Isso nos leva a acreditar que provavelmente se as folhosas PANC’s Almeirão (língua de 

sogras), Jambu, Mostarda, Ora-pro-nóbis e Taioba (Figura 8) uma vez que foram as 

PANC’s mais conhecidas pelos entrevistados e pelo fato de 84% dos entrevistados 

relatar que tem dificuldade em encontrar plantas PANC’s no mercado de Vilhena 

(Figura 11) sendo que pelo menos 26% dos entrevistados afirmarem que comprariam 

caso as PANC’s fosse ofertada no mercado (Figura 12). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observou que os consumidores de hortaliças de Vilhena são maior parte do sexo 

feminino, com idade entre 26 a 35 anos, com escolaridade média. Sendo a hortaliça 

folhosa mais consumida a Alface. 

Levando em consideração os dados levantados é possível concluir que as 

pessoas conhecem algumas variedades de PANC’s, porém desconhecem este termo, o 

que desfavorece um maior entendimento sobre o assunto. 

O estudo demonstra que apesar de serem nutritivas as PANC’s são pouco usadas 

na alimentação do Vilhenese por falta de conhecimento dessas plantas ou por ausência 

de encontrá-las nos centros de comercialização como nos mercados e feiras, sendo 

assim quando consumidas a maioria das pessoas as consegue por doações. 

Apenas um quarto dos entrevistados disse ter interesse em adquirir as PANC’s 

caso sejam ofertadas nos centros de comercialização.  Isso leva a crer que pelo fato da 

maioria dos entrevistados serem jovem ainda não tenham adquirido o hábito de 

consumo destas plantas exóticas, como o consumo consolidado de alface, rúcula e 

outras folhosas existentes no mercado de Vilhena.  

Por fim, conclui-se que se faz necessário mais pesquisas sobre as plantas 

PANC’s o tema antes de indicar sua produção pelos agricultores.  
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ANEXO 1 

 

CONSUMO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS CONVENCIONAIS E 

PANC’s EM VILHENA/RO 

Questionário aplicado aos consumidores 

 

Local: 

Data:  

 

1.Gênero do entrevistado 

(  )  Feminino 

(  )  Masculino  

 

 

2. Faixa etária  

(  )  até 25;  

(  )  26-35; 

(  )  36-45;  

(  )  46-55; 

 (   ) acima de 55 

 

 

3.Escolaridade; 

(  )  Analfabeto  

(  )  Ensino fundamental  

(  )  Ensino médio  

(  )  Ensino superior  

 

4.Verduras folhosas convencionais que costuma consumir;  

Este item foi representado por uma listagem de hortaliças:  

 (  )  Alface crespa;  

(  )  Alface Americana;  

(  )  Couve 

(  )   Cebolinha  

(  )  repolho 

(  )  Agrião 

(  )   Chicória 

(  )  Rúcula;  

(  )  Salsinha;  

(  )  Coentro;  

(  )  Salsão; 

(  )   espinafre; 

(  )   Brócolis;  
outros (hortaliças que não foram incluídas na lista para que não ficasse muito 

extensa). 
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5.Onde o consumidor adquiri as hortaliças  

(  )  Feiras 

(  )  Mercados  

Outros: 

 

 

6. Conhece o termo: PANC (plantas alimentícias não convencionais) 

(    Sim 

(  ) Não 

 

7. Conhece algumas das Plantas PANC (plantas alimentícias não 

convencionais) mais consumidas no Brasil 

(  ) Açaí (Palmito in natura)  

(  ) Almeirão (língua de sogra) 

(  ) Bananeira (Coração da bananeira)  

(  ) Broto de abóbora 

(  ) Cará aéreo 

(  ) Folha da batata doce 

(  ) Guariroba (palmito in natura) 

(  ) Jambu 

(  ) Jurubeba 

(  ) Mangará 

(  ) Mostarda  

(  ) Ora-pro-nóbis 

(  )  Pupunha 

(  ) Serralha  

(  ) Taioba 

(  ) Vinagreira 

 

8. Já Consumiu alguma planta PANC (plantas alimentícias não 

convencionais)  

(  ) Açaí (Palmito in natura)  

(  ) Almeirão (língua de sogra) 

(  ) Bananeira (Coração da bananeira)  

(  ) Broto de abóbora 

(  ) Cará aéreo 

(  ) Folha da batata doce 

(  ) Guariroba (palmito in natura) 

(  ) Jambu 

(  ) Jurubeba 

(  ) Mangará 

(  ) Mostarda  

(  ) Ora-pro-nóbis 

(  )  Pupunha 

(  ) Serralha  

(  ) Taioba 

(  ) Vinagreira 
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Outros (hortaliças que não foram incluídas na lista para que não ficasse muito 

extensa). 

 

 

 

 

9. Frequência de Compra de plantas PANC (plantas alimentícias não 

convencionais)  

 (  )   Semanal;  

(  ) mensal. 

(  ) semestral 

(  ) anual 

 

10.Onde o consumidor adquiri as plantas PANC (plantas alimentícias não 

convencionais)  

 (  )  Feiras 

(  )  Mercados  

(..) Doações de parentes e amigos 

(   ) produz na horta caseira 

Outros: 

 

 

11.Tem dificuldade de se encontrar algumas plantas PANC (plantas 

alimentícias não convencionais) em Vilhena. 

. 

(  )  Sim  

(  )  Não  

Caso afirmativo, especificar: 
 

 

12.Se haver maior oferta de PANC (plantas alimentícias não convencionais) 

no comercio de Vilhena você consumiria. 

(  )  Sim  

(  )  Não  

Caso afirmativo, especificar:  
 

 

 

 

13. Quem apresentou as plantas PANC (plantas alimentícias não 

convencionais) para consumo. 

(  ) Pais  

(   ) Avôs  

(   ) Tios 

(   ) Amigos 

(   ) Não conheço nenhuma dessas plantas 

Outros  

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 


