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A
A importância das PANCs para promoção 
da saúde e educação nutricional, social, 

gastronômica e ambiental

As PANCs (plantas alimentícias não convencionais) estão distribuídas em todos os biomas brasileiros, 
sendo algumas conhecidas e, outras tantas, desconhecidas dos brasileiros. Conceitualmente, as PANCs são 
espécies de plantas nativas, exóticas, espontâneas silvestres ou cultivadas, presentes em diversas regiões 
influenciando a cultura alimentar das populações tradicionais e regionais. Estima-se que existam mais de 
10 mil espécies botânicas com potencial alimentício no país, mas, com a expansão da migração para o meio 
urbano, alguns hábitos alimentares se perderam. Essas plantas, que já não fazem parte da cadeia produtiva, 
nos últimos anos vêm sendo resgatadas pelos pesquisadores e pelos próprios consumidores com muita 
força na agroecologia, representando um potencial econômico e beneficiando a agricultura familiar, com 
importante contribuição para a sustentabilidade e biodiversidade. 

Elisabete Silva, residente em Florianópolis - SC, atua como nutricionista e produtora culinária, 
desenvolvendo receitas e produzindo a parte visual de livros de receitas e comerciais de TV. Em 2008, 
foi convidada pela Acolhida na Colônia, uma associação de agricultores integrada à Rede Accueil Paysan 
(atuante na França desde 1987), que tem como proposta valorizar o modo de vida no campo por meio do 
agroturismo ecológico. O projeto tem uma importância social relevante, uma vez que visa a proporcionar 
outra fonte de renda (agroturismo) para os pequenos agricultores de Santa Catarina, evitando, assim, o 
êxodo rural. Na ocasião, a nutricionista iniciou trabalho de oficina culinária, com o objetivo de promover 
a alimentação saudável nos municípios de Santa Rosa de Lima, Anitápolis, Rancho Queimado e Urubici. 

A seguir, Elisabete Silva nos relata um pouco dessa sua 
experiência social e estruturante.

“Durante um ano fiquei envolvida nesse projeto, e foi aí 
que comecei a conhecer um pouco mais da vida no campo. 
Rios, matas, hortas, criações... tudo lindo! Mas comecei a 
observar que muitos dos bons hábitos alimentares rurais 
haviam sido substituídos por uma alimentação inadequada, 
caracterizada por alimentos mais industrializados (muita 
adição de químicos e de alto valor energético), muita 
proteína, muita gordura saturada e com baixa ingestão de 
fibras”, relata Elisabete. A nutricionista Elisabete Silva, colhendo bertalha

A nutricionista conta, ainda, que “nas hortas havia tomates, ervas, verduras e frutas, mas na dispensa 
da propriedade havia molho de tomate e temperos industrializados, sucos em pó, entre outros. Quando 
questionados, a justificava das pessoas era a praticidade, pois a lavoura e a criação tomavam muito do 
seu tempo, ou que a mídia os divulgava como sendo excelentes produtos. Perguntei o que faziam com os 
produtos da horta, e elas falavam que muitos viravam comida para os animais ou eram vendidos para alguns 
visitantes. Minha visão sobre a alimentação do homem rural foi desconstruída. O projeto de reeducação no 
formato de oficina culinária foi concluído em 3 meses com muito êxito, mas fiquei com a sensação de que 
poderia ajudar mais os agricultores. Comecei a me questionar: como eles, que levam o alimento saudável 
à nossa mesa, poderiam estar em um caminho oposto? Como os agricultores poderiam ter incentivo a 
produzir um alimento saudável orgânico se eles mesmos não tinham isto internalizado? Como poderiam 
produzir algo que eles não consomem? Como poderiam produzir saúde se eles próprios estavam ficando 
doentes por não consumirem alimentos saudáveis? Foi a partir desse momento que virei amiga e voluntária 
desta associação”.
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A importância das PANCs para promoção da saúde e educação nutricional, social, 
gastronômica e ambiental

Entrevista

JM. Para tornar biodisponíveis seus nutrientes, quais são as melhores 
formas de cocção das hortaliças não convencionais?

ES. No vapor, refogadas, cruas e assadas.
• Taioba: cozida ou refogada. Utilizar somente as folhas sem o talo.
• Bertalha: refogada, cozida. Da mesma forma que o espinafre.
• Serralha: crua, cozida, refogada.
• Caruru: cru, refogado.
• Ora-pro-nóbis: refogado
• Azedinha: crua, refogada e assada em tortas e quiches.
• Beldroega: crua, cozida, refogada. Podem ser utilizados talos e as folhas. 
• Capuchinha: flor crua, folhas cozidas ou refogadas e sementes em conserva.

JM. Em termos de frutas consideradas PANCs, quais são as mais comuns na região Sul e quais os 
principais benefícios nutricionais de cada uma delas? 

ES. Embora o Sul não tenha tanta diversidade de frutas como a região Norte, o destaque fica por conta 
da família das mirtáceas, grupo que engloba diversas espécies como pitanga (Eugenia uniflora), guabiroba 
(Campomanesia schlechtendaliana), cereja-do-rio-grande (Eugenia involucrata), grumixama (Eugenia 
brasiliensis), araçá (Psidium acutangulum), entre outras. Ainda temos os araticuns (Annona mucosa e 
Annona montana), bacupari (Garcinia brasiliensis), guaimbê (Philodendron bipinnatifidum), jerivá (Butia 
purpurascens) e os frutos da palmeira juçara (Euterpe edulis), de onde se extrai o delicioso açaí-do-sul, 
que é mais rico em antocianinas (cianidina-3-glicosídeo) e compostos antioxidantes do que a polpa do 
açaí-do-pará.

Alguns estudos sobre os valores nutricionais das PANCs são preliminares, ainda carecem de mais 
pesquisas adicionais como estudos fitoquímicos, bromatológicos e toxicológicos. 

A seguir os benefícios nutricionais de algumas espécies da região Sul:
• Fisális (Physalis pubescens): com bons conteúdos de vitaminas A e C, Fe e P, além de flavonoides, 

alcaloides e fitoesteroides. Contém uma substância chamada physalina, que atua no sistema imunológico.
• Amora-preta (Rubus sellowii): devido ao seu elevado teor de compostos fenólicos (taninos e 

antocianinas), tem alto potencial antioxidante.
• Uva-japonesa (Hovenia dulcis) - pseudofruta: excelente fonte de fibras solúveis, contendo bons valores 

de Cu, Ca e Mn. Rica em compostos fenólicos (flavonoides, ácidos fenólicos e antocianinas), apresenta 
elevada capacidade antioxidante e é mais comum nas encostas da Serra Geral.

• Jabuticaba (Plinia cauliflora): fonte de compostos fenólicos (flavonoides, antocianinas, taninos, ácidos 
fenólicos e polifenóis). Com atividades antioxidantes, esses compostos presentes na fruta, principalmente 
na casca, auxiliam no controle ou ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares e câncer.

JM. Sendo as PANCs plantas que não são comuns aos cidadãos urbanos, principalmente, qual a 
importância delas como ferramenta de educação nutricional em hortas escolares e/ou hortas urbanas e do 
ponto de vista da preservação do meio ambiente, proteção de áreas de mananciais, nascentes e córregos? 

ES. Uma das principais maneiras para expandir o conhecimento e consumo das PANCs é por meio da 
educação. Ações que visem a incentivar o consumo de hortaliças e, principalmente, de variedades locais 
serão importantes para a diversidade e riqueza da dieta da população brasileira, tanto em âmbito rural 
como urbano. Valorizar o patrimônio sociocultural do povo por meio das hortas escolares será resgatar o 
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JM. Muitos pesquisadores estão afirmando que as PANCs favorecem a utilização sustentável da água. 
Como isso se dá? 

ES. Cultivar as PANCS significa uma nova concepção de agricultura, uma agricultura realmente 
sustentável e de base ecológica. As PANCs estão intimamente ligadas à conservação da biodiversidade, 
das espécies nativas e do manejo adequado do solo. Normalmente, têm características de alta rusticidade, 
sendo, em geral, pouco afetadas por pragas e doenças, adequando-se facilmente a cultivos orgânicos e 
agroecológicos. Muitas delas têm papel importante de preservação de água e mananciais, por evitarem 
erosão e atuarem como um filtro ecológico, como a taboa (Typha domingensis), aguapés (Limnocharis 
flava) e várias espécies de agrião, como agrião-d’agua (Heteranthera reniformis), agrião-do-brejo, entre 
outras. Tudo isso está diretamente ligado à conservação dos recursos hídricos.

maior patrimônio cultural da nossa história. Além disso, representará ganhos 
importantes do ponto de vista cultural, econômico, social e nutricional e irá 
contribuir para o resgate de conhecimentos sobre o cultivo e utilização de 
variedades de plantas rústicas junto aos agricultores familiares e a sociedade 
como um todo. 

Desjejum

Lanche da manhã
Almoço

Lanche da tarde

Jantar

Ceia

Iogurte com aveia e uvas 
passas

Banana
Salada (alface americana 
+ alface crespa + agrião 

+ tomate)
1 filé de peixe grelhado 

com alcaparra
Arroz com beterraba 

Suco de açaí-do-pará 
com chia

Sopa (frango + batata 
inglesa + espinafre +

cebola + alho +
salsinha)

Chá de camomila

Iogurte com aveia e uvas-
do-japão passas

Jabuticaba
Salada (mostarda + dente-
de-leão + serralha + picão 

branco + flor de maria-sem-
vergonha)

1 filé de peixe grelhado 
com picles dos frutos da 

capuchinha
Arroz de flor de vinagreira 
Suco do açaí-jerivá com 

chia

Sopa (frango + cará-do-ar + 
bertalha + cebola + alho

+ tanchagem) 

Chá de maracujá-vermelho

Suco de laranja com 
couve

Pão integral com geleia 
de morango

Goiaba
Salada (rúcula + alface + 

azeite + gergelim)
Escondidinho de 
mandioca e carne

Chá de frutas vermelhas
1 fatia de bolo de cacau

Salada (alface + acelga 
+ rúcula

+ alface roxa + mel + 
missô + azeite e pólen)

Escabeche de sardinha
Maçã

Suco de butiá com 
tanchagem

Pão de taioba com 
geleia de

malvavisco
Araçá

Salada (Almeirão-roxo 
+ serralha + azeite + 

gergelim)
Escondidinho de cará, 

bertalha e carne

Chá de begônia-
trepadeira

1 fatia de bolo de passas 
de uva-do-japão

Salada (mastruço + 
caruru + azedinha + ora-
pro-nóbis + mel + missô 

+ gengibre + azeite e 
pólen)

Escabeche de sardinha
Fisális

Dia OPÇÃO 1 
TRADICIONAL

OPÇÃO 2
TRADICIONAL

OPÇÃO 2
SUBSTITUIÇÃO

OPÇÃO 1 
SUBSTITUIÇÃO
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A importância das PANCs para promoção da saúde e educação nutricional, social, 
gastronômica e ambiental

UTILIZAÇÃO DAS HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS NA 
ALIMENTAÇÃ

Receitas preparadas nas oficinas com agricultoras e oficina na cozinha da pastoral

Picão branco, azedinha, nira, banana verde, floreira de capuchinha com pitaia, horta de nira e almeirão roxo

A utilização dessas hortaliças, muitas vezes, está relacionada ao modo de vida e à identidade cultural de 
populações tradicionais, com o preparo e consumo sendo feitos de modo característico nas mais diversas 
preparações: saladas cruas e cozidas; refogados; sopas, cremes e molhos; omeletes; pastas, patês, recheios e 
suflês; produtos de panificação (pães, biscoitos e bolos); massa de macarrão; chás e sucos; geleias e doces; 
acompanhamento de arroz, feijão e angu; preparações com carnes, frango e peixe.

Almeirão-de-árvore: O almeirão pode substituir hortaliças como a couve, o espinafre e a chicória no 
preparo de pratos quentes ou em saladas. Também pode ser preparado com feijão, arroz, grão-de-bico, 
soja, lentilha e como recheio de bolinhos, tortas e sanduíches.

Araruta: Uso tradicional na forma do polvilho extraído dos rizomas depois de triturados. A fécula seca 
e peneirada é usada para confecção de bolos, biscoitos e mingau, produção de doces, caldas de frutas e no 
engrossamento de molhos, cremes e sopas.

Azedinha: As folhas frescas picadas são utilizadas em saladas e sucos, conferindo-lhes um agradável e 
estimulante sabor ácido. As folhas também podem ser usadas refogadas e no preparo de sopas de e molhos.

Beldroega: Na culinária, são utilizados os talos e as folhas. É consumida em saladas cruas, sucos, sopas 
e caldos, dando a eles consistência cremosa.

Bertalha: É utilizada refogada e em sopas, da mesma forma que o espinafre. 
Capiçoba: De sabor levemente amargo, é consumida como couve e pode ser acompanhada com angu, 
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arroz e feijão.
Capuchinha: Tem sabor picante semelhante ao agrião. Confere um 

toque exótico às saladas. Seu caule é suculento e as folhas possuem formato 
arredondado com flores vistosas em tons de vermelho, laranja e amarelo. 
As sementes, conservadas em vinagre, substituem à altura as alcaparras. As 
flores podem ser servidas ao natural ou enfeitando e enriquecendo saladas, 
fazendo parcerias deliciosas e refrescantes com legumes e folhas como 
rúcula, agrião, alface e outras.

Caruru: Todas as partes são comestíveis: folhas, sementes e raízes. As folhas são utilizadas em saladas, 
sucos e refogados, como se faz com a couve e o espinafre, e também na preparação de molhos e sopas. As 
sementes são usadas no preparo de pães e podem também ser comidas torradas.

Chicória-do-pará: A chicória é muito utilizada como hortaliça condimentar, formando o popular cheiro-
verde. O seu emprego na culinária regional verifica-se especialmente como tempero de pratos à base de 
peixes, pato no tucupi e tacacá.

Chuchu-de-vento: Os frutos são consumidos refogados, cozidos, em pratos com carnes ou aves ou 
recheados. De sabor levemente amargo, semelhante ao do jiló, os frutos verdes podem ser consumidos crus.

Cubiu: Pode ser consumido ao natural ou processado, na forma de sucos, doces, geleias e compotas. 
Também é usado na caldeirada de peixe ou como tempero de pratos à base de carne e frango.

Inhame (cará): Pode ser consumido cozido, frito, assado ou em forma de pão. Pode fazer parte de 
diversos pratos preparados com carnes e frango, especialmente.

Jacatupé: Raízes consumidas cruas e cozidas em sopas, preparo de massas e produtos de panificação.
Jambu: Com paladar peculiar, que causa característico amortecimento das mucosas, é forte seu uso no 

Norte no preparo de pratos tradicionais como o tacacá, o pato no tucupi e peixes regionais.
Jurubeba: Particularmente amargos, os frutos são cozidos com arroz ou feijão ou em conservas.
Mangarito: Depois de cozido, sua polpa, branca ou amarelada dependendo da variedade, ganha 

consistência tenra. Usado como batata e mandioca: cozido, frito, em purê, bolinhos, sopas e assados.
Maxixe: Pode ser consumido cru em saladas ou cozido com arroz, refogado com carne, no caldo de 

feijão. Para consumo cozido ou cru, o maxixe deve ser previamente descascado ou raspado, retirando a 
casca bem fina.

Ora-pro-nóbis: Seu consumo é disseminado em Minas Gerais, especialmente nas antigas regiões 
mineradoras. A combinação mais conhecida é com angu, misturado ao feijão, em sopas, recheio, mexidos 
e omeletes. Usa-se a folha seca e moída no preparo da farinha múltipla, complemento nutricional no 
combate à desnutrição.

Peixinho: Suas folhas podem ser utilizadas no preparo de sucos, refogados, sopas, omeletes e em 
recheios diversos. Quando preparadas à milanesa, tomam sabor de peixe.

Serralha: Seu consumo é feito em saladas, quando as folhas estão bem tenras, ou refogadas.
Taioba: São utilizadas quase todas as partes da planta, como folhas, talos e rizomas. A folha pode ser 

usada refogada, com arroz, com frango, ou carne moída, em omeletes, suflês, entre outras. O rizoma, da 
mesma forma que o cará e o inhame.

Taro (inhame): Os rizomas são consumidos em preparos cozidos, assados ou em produtos de panificação.
Vinagreira: São utilizadas as folhas e as flores no preparo de saladas cruas, refogadas, geleias, sucos e 

chás. É muito apreciada na culinária típica do Maranhão, sendo um dos principais ingredientes do arroz-
de-cuxá.

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativo. Cartilha Hortaliças não-convencionais, 2010.

Elisabete Silva é nutricionista, graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio de Sá de Santa 
Catarina e pós-graduanda em Nutrição Clínica Funcional pela UNICSUL. Trabalha há 20 anos como 
produtora culinária, desenvolvendo projetos nesta área. Sua versatilidade para criar pratos para fotografias 
e comerciais de televisão a levaram a trabalhar para marcas reconhecidas no Brasil. Em 2009, começou a 
desenvolver projetos junto à associação de agricultores Acolhida na Colônia, onde teve seu primeiro contato 
com as hortaliças não-convencionais. Desenvolve receitas para livros de culinária e cardápios. Ministra 
cursos e oficinas de culinária e palestras voltados à educação nutricional e à mudança de hábitos alimentares. 
Participa continuamente de diversos cursos nas áreas de bioquímica, metabolismo e nutrição funcional.

Saiba mais:
Nutricionista Dra. Elisabete Silva 
e-mail: elisabetesilva1@hotmail.com
Tel.: (48) 9982-8646 


