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Abstract

Agriculture began in the history of mankind about 10,000 years before our era. Since then, man has specialized in certain cultures, 
reducing the use of the diversity available in the surroundings in his daily food habit. With the growing quest for a richer and more 
diverse diet, along with the current ecological awareness, coupled with the revaluation of ancient knowledge, society has sought new 
sources of regional and unconventional food apart from large-scale production systems. This brought up the important ecological value 
and great potential of plants that until recently were seen only as weeds or pests, among other nomenclatures.

Keywords: History of agriculture, food culture, unconventional food plants, food security.

Uma relação entre o desenvolvimento
da agricultura na humanidade, sua herança

cultural-alimentar e as plantas alimentícias 

não convencionais (PANC)

A relationship between the development of agriculture in humanity, its 
cultural-food heritage and unconventional food plants (PANC).

Resumo

A agricultura iniciou-se na história da humanidade por volta de 10 mil anos antes de nossa era. Desde então, o homem se especializou 
em certos cultivares, reduzindo a utilização da diversidade disponível nos arredores em seu hábito alimentar cotidiano. Com a crescente 
busca por uma alimentação mais rica e diversificada, juntamente com a atual conscientização ecológica, aliadas à revalorização dos 
conhecimentos antigos, a sociedade tem buscado novas fontes de alimentos regionais e não convencionais para além dos sistemas de 
produção em grande escala. Isso trouxe à tona a importante valência ecológica e o grande potencial alimentício de plantas que até pouco 
tempo atrás eram vistas apenas como plantas infestantes ou pragas, entre outras nomenclaturas.

Palavras-chave: História da agricultura, cultura alimentar, PANC, segurança alimentar. 
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DDesde o Período Mesolítico (transição do 
Paleolítico para o Neolítico), o homem já desenvolvia 
em abundância ferramentas especializadas. Com o 
novo processo de fabricação de instrumentos que 
surgiu a partir do polimento da pedra, já no Período 
Neolítico, essas ferramentas começaram a ficar 
mais complexas e mais eficazes em auxiliá-lo na 
transformação do ambiente. Essa transformação, 
inovação e desenvolvimento foi se acelerando ao 
passar pelo Homo habilis, Homo erectus, Homo 
sapiens neanderthalensis, até que, com o Homo 
sapiens (estima-se 40.000 anos a.C.), ocorreram 
saltos bem significativos nas questões culturais e 
técnicas1-3. 

Ao término da última glaciação (estima-se 
de 10.000 a 12.000 anos a.C.), a vegetação que 
emergia era mais próxima da que temos hoje. O 
homem deixava de ser um nômade coletor/caçador 
e tornava-se sedentário, marcando esse período 
pelo surgimento de moradias mais duráveis, do 
pastoreio de animais e da agricultura1-3.

Neste artigo não serão discutidos de forma 
mais ampla as desvantagens de produção desses 
sistemas agrários (ton/ha de fitomassa), nem os 
impactos causados aos ecossistemas naturais 
próximos e subsequentes promovido por cada 
modelo de agricultura, pois, para tal, seria 
necessário organizá-los em classes de acordo com 
os seus sistemas de produção e suas categorias 
sociais e ambientais. Porém, um breve relato sobre 
como e quando a humanidade se tornou agricultora 
se faz necessário para entendermos a seleção e 
domesticação das plantas por meio da agricultura 
ao longo das gerações até os dias de hoje.

Apesar de a espécie humana não ter aparatos 
anatômicos (membros) evolutivamente adaptados 
para essa finalidade, ela era capaz de produzir 
ferramentas eficazes na transformação do ambiente 
em seu benefício próprio, como enxadas, arados e 
machados, que foram utilizados no desmatamento 
de áreas para ocupação e agricultura2,3. 

Essas mudanças comportamentais, sociais e 
culturais deram início ao processo de seleção 
dos animais para criação e de determinadas 
plantas para o cultivo, com finalidade de uso 
na alimentação da população. Isso causou uma 
mudança significativa em seus hábitos alimentares, 
devido à redução da diversidade dos alimentos 

ingeridos: já que conseguiam suprir boa parte de 
suas necessidades calóricas a partir dos cereais que 
cultivavam e armazenavam por longos períodos, 
não precisariam mais sair em busca de alimentos 
de forma tão ativa2,3.

No Oriente Médio, a domesticação do linho e 
de grãos como a ervilha, a lentilha, a cevada e de 
animais como cabras e porcos datam de mais de 
9.000 anos antes da nossa era, juntamente com o 
surgimento da cerâmica. Mais tarde foi registrada 
a domesticação dos bovinos e, posteriormente, a 
dos asnos e cavalos2-4.

Com essa cultura e conhecimento surgindo, 
o homem começava a ampliar seus horizontes, 
e assim surgiram as grandes civilizações: 
houve as Cruzadas, as grandes navegações, 
a industrialização, o desenvolvimento de 
maquinários e a Revolução Verde. Com esses 
grandes eventos e a crescente dispersão da 
população humana, a inserção dessas espécies 
exóticas de interesse alimentício ocorreu em todos 
os ambientes que o homem dominou, culminando 
no panorama atual, em que mais da metade dos 
alimentos consumidos por nossa população tem 
origem na mesma região dos sistemas de cultivos 
de mais de 10.000 anos atrás2-4.

A partir de um olhar generalista, a agricultura 
é um sistema ecológico artificial, cultivado com 
finalidade econômica, que explora a fertilidade 
local, onde as espécies naturais são suprimidas 
na busca da otimização da produção das espécies 
de interesse. Em sistemas cultivados, nem toda 
matéria orgânica produzida é útil ao homem, 
como, por exemplo, os resíduos de animais (ossos 
e entranhas)4,5.

Gleissman4, em suas pesquisas de quantificação 
de massa verde produzidas (ton/ha) em sistema de 
produção monocultural e consorciado, demonstrou 
que na mesma área é possível produzir quase o 
dobro de massa verde em sistemas consorciados 
comparado a um campo monocultivado de 
qualquer uma das 3 espécies utilizadas no 
plantio consorciado (milho, abóbora e feijão). 
Esses resultados confirmam que, com o aumento 
da diversidade, a produtividade primária do 
ecossistema aumenta também5.

Bourguers6 expressa, em sua pesquisa, que os 
hábitos alimentares estão diretamente relacionados 
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com a disponibilidade dos alimentos oferecidos 
à população, portanto se tratam de uma “disposição 
duradoura adquirida pela repetição frequente de 
um ato, uso ou costume”, o que permite relacionar 
com o fato de que realmente existe uma herança 
cultural-alimentar quando mais de 50% das atuais 
espécies alimentícias importantes têm sua origem 
no Velho Mundo (Europa, África e Ásia)6.

Eduardo Rapoport7, em seus trabalhos de 
pesquisa sobres plantas nativas comestíveis, 
fornece também dados importantes de como a 
cultura globalizada influencia o habito alimentar 
local, relatando que, apesar do conhecimento da 
população local sobre o uso alimentar de tais 
plantas e de sua disponibilidade, elas são pouco 
consumidas, tendo as espécies exóticas como 
preferência na alimentação. 

Com toda essa redução da diversidade no 
hábito alimentar, fruto dessa especialização em 
cultivar determinadas espécies, a humanidade foi 
abandonando o uso das plantas silvestres e nativas 
em seus hábitos alimentares cotidianos. Muito 
do conhecimento acerca de tais plantas foi se 
perdendo durante tal processo. No presente, com 
o aumento da consciência ecológica e a busca por 
alimentos mais saudáveis, volta-se a buscar esses 
conhecimentos esquecidos pelo desuso2-7.

O termo PANC (Plantas Alimentícias Não 
Convencionais) refere-se às plantas silvestres 
que não estão no roll das plantas com interesse 
econômico e de produção em larga escala 
(melhoramento genético, monocultivos e outros), 
mas que demonstram grande potencial alimentar 
de forma integral ou parcial das suas partes 
constituintes, seja o caule, as folhas, as flores, os 
frutos, suas raízes ou seus tubérculos8,9. 

Muitas dessas plantas se desenvolvem entre 
áreas cultivadas (hortas e lavouras) e ambientes 
antropizados (jardins, terrenos baldios, vasos, 
calçadas etc.) de forma espontânea. Por esse motivo 
e também por desconhecimento, essas espécies 
acabam recebendo outras nomenclaturas, como 
plantas ruderais, inços, pragas, ervas daninhas, 
invasoras, entre tantas. Tais nomenclaturas, 
além de errôneas, desconsideram a importância 
ecológica dessas espécies e seu potencial uso 
na diversificação e aumento da qualidade 
alimentar4,8-10.

As espécies espontâneas (silvestres/nativas) 
com potencial alimentício demonstram alta 
taxa de adaptabilidade às condições das áreas 
naturais onde surgem em relação aos fatores 
limitantes expressos pelo ambiente. Podemos 
listar, como exemplos de fatores limitantes, a 
luminosidade, a temperatura média, a altitude, 
o pH e a granulometria do solo, a pluviometria 
da área e a disponibilidade de nutrientes no solo. 
Isso as permite germinar e se desenvolver sem 
nenhum trato cultural antrópico, como irrigação, 
adubação e demais técnicas agrícolas, quando em 
seus ambientes naturais3-5,9,10.

A falta de informação e de conhecimento do 
potencial alimentício e econômico é o principal 
motivo para essa flora ser tão combatida nos 
campos agrícolas, com auxílio de herbicidas, 
tanto foliares, quanto pré-emergentes8-11. É de 
conhecimento notório que tais produtos provocam 
diversos tipos de dano ao ambiente e seus arredores 
com a contaminação dos solos, das águas, dos 
polinizadores, dos vegetais e dos próprios seres 
humanos por seus resíduos químicos, tanto 
que extensa literatura sobre o hábito de vida 
e identificação botânica dessas espécies com 
potencial alimentício é encontrada em livros de 
controle de plantas daninhas e semelhantes12. 

Conclusão

Ficam para reflexão certos questionamentos: 
se começarmos a selecionar essas PANC e as 
inserirmos em sistemas de cultivo tradicionais 
e de larga escala, estas plantas ainda seriam 
chamadas PANC? Após forte seleção, cruzamento 
e melhoramento genético, ainda guardariam suas 
características atuais? Produziriam as mesmas 
concentrações de bioativos como encontradas 
em sua condição natural, com o aporte antrópico 
(subsídios para minimização dos estresses 
ambientais)?

O primeiro passo é buscar mais conhecimento 
acerca do potencial alimentício das plantas 
nativas de cada uma das regiões e divulgar 
esse conhecimento, para que as plantas pouco 
convencionais em nossa alimentação possam 
se tornar uma realidade na mesa da população, 
promovendo diversificação nutricional para quem 
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ingere, geração de renda para quem produz 
através de um manejo extrativista sustentável, 
atingindo maior aproveitamento da fertilidade 

global do ecossistema e, consequentemente, 
menores impactos ambientais decorrentes desses 
processos. 
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