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Resumo: A alimentação é um fator básico para a sobrevivência do ser humano, a sua 

obtenção tornou-se uma grande preocupação. Neste contexto, o presente trabalho teve 

por objetivo identificar as Plantas Alimentícias não convencionais (Pancs) no município 

de Mineiros, situado no sudoeste goiano, como alternativa alimentar, barata e de fácil 

cultivo. O presente estudo tomou como base para a identificação de algumas Pancs 

nativas ou exóticas no município de Mineiros, estado de Goiás, os trabalhos já realizados 

pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia de Mineiros (SOUSA, 

2015) e pesquisa bibliográfica. Foram encontrados 26 tipos de Pancs, e 19 diferentes 

espécies na cidade de Mineiros, estado de Goiás. Pode-se considerar ainda que as 

PANCs são para a população uma alternativa barata e saudável para alimentação 

humana; existe uma imensa necessidade de se preservar e resgatar as PANCs; há uma 

enorme diversidade de Pancs, com uma grande escala nutricional, porém ainda 

ignoradas pela população.  
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Qualquer bom observador, ao reparar em algum canteiro, jardim ou horta, 

conseguirá perceber a riqueza das plantas que nascem sozinhas, sejam elas nativas ou 

espontâneas que habitam cada cantinho da terra, algumas dessas podem ser 

comestíveis, são as denominadas Pancs (plantas alimentícias não convencionais) 

(KELEN et al., 2015). 

 

Kinupp e Lorenzi (2014) apresentam em sua publicação as plantas nativas e 

exóticas (espontâneas e cultivadas no Brasil), consumidas no passado e ou em alguma 

região do país e do mundo. Num total, a publicação apresenta 351 espécies cultivadas 

no Brasil. 

A nossa alimentação é baseada em uma pequena parcela de alimentos. 

Estima-se que 50% das calorias que consumimos vêm de no máximo quatro espécies, 

90% dos alimentos consumidos provêm de vinte tipos de plantas, porém temos uma 

oferta de pelo menos 30 mil plantas diferentes (KELEN et al., 2015). 

Basicamente o cultivo das Pancs no Brasil é feito por agricultores familiares, 

alguns de populações tradicionais. A maioria destas está em fundos de quintais ou 

pequenas hortas, sem nenhum apelo comercial. O Brasil possui uma enorme extensão 

territorial, com ampla diversidade climática e consequentemente de recursos genéticos 

de hortaliças tradicionais que necessitam de estudos a respeito da propagação e 

consumo. O trabalho de resgaste das Pancs é fundamental para que se evite o processo 

de extinção de algumas espécies (BRASILIA, 2010). Neste contexto, o presente trabalho 

teve por objetivo identificar as Pancs no município de Mineiros, Goiás, como alternativa 

alimentar, barata e de fácil cultivo.  

 

Material e métodos 

 

O município de Mineiros situa-se no sudoeste goiano e tem sua economia 

voltada para a agricultura e pecuária. Na agricultura empresarial destaca-se a produção 

de grãos, e na agricultura familiar a bovinocultura leiteira em propriedades de agricultores 

tradicionais, comunidades quilombolas e assentamentos rurais.  



O presente estudo tomou como base para a identificação de algumas PANCs 

nativas ou exóticas no município de Mineiros, estado de Goiás, os trabalhos já realizados 

pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia de Mineiros (SOUSA, 

2015) e pesquisa bibliográfica. 

 

 

Resultados e discussão  

 

Cada dia mais, podemos observar que o consumo de hortaliças frescas tem 

diminuído em todo país, em áreas urbanas ou rurais, e entre todas as classes sociais, 

resultado esse, da globalização e do alto uso de alimentos industrializados (BRASILIA, 

2013). 

Sabe-se que na atualidade a oferta de hortaliças comercializadas é pobre. A 

maioria cultivada em um modelo de monocultura, em grandes escaladas para suprir a 

demanda do mercado, além do mais, em sua maior parte cultivadas com alto uso de 

inseticidas, herbicidas e pesticidas, que contaminam a saúde do ser humano, dos animais 

e todo ecossistema (KELEN et al., 2015). 

Dessa forma, as Pancs são uma alternativa alimentar que deve ser difundida. 

No presente estudo observou que elas são cultivadas ou ocorrem espontaneamente no 

município de Mineiros, estado de Goiás, e as espécies identificadas estão apresentadas 

na Tabela 1. A tabela identifica a família, gênero e espécie da planta, nome vulgar e 

ambiente de propagação. 

 

TABELA 1. Família botânica, nome científico, nome popular, ambiente de propagaçãode 

PANCs encontradas no município de Mineiros, Goiás, 2016. 

Família Espécie Nome Popular Ambiente de 

Propagação 

Amarantáceas 
Amaranthus spp. Caruru 

Em meio à cultura 

agrícola 

Araceae Xanthossoma maffaffa Mangarito Horta 



Horta 

Araceae Colocasia esculenta 

(L.) Schott 
Taro 

Horta 

Araceae Xanthosoma 

saggitifolium 
Taioba 

Horta 

Asteráceas Cichorium intybus L. 
Almeirão-de-

árvore 

Horta 

Asteráceas 
Erechtites 

valerianaefolia DC. 
Capiçobá 

Pasto 

Asteraceae Spilanthes oleracea Jambu Horta 

Asteraceae Eryngium foetidum 
Chicória-do-

Pará 

Horta 

Asteraceae  Lactuca canadensis L. Almeirão roxo Horta 

Apiaceae Arracacia xanthorrhiza Batata-Salsa Horta 

Basellaceae Basella alba L. Syn e 

B. rubra 
Bertalha 

Horta 

Cactáceas Pereskia aculeata Ora-pro-nóbis Horta 

Comelinaceae Tradescantia 

fluminensis Vell. 

Trapoeraba Em meio à cultura 

agrícola 

Cucurbitaceae 
Cyclanthera pedata 

(L.) Schrad. 

Chuchu-de-

Vento 

Horta 

 

Cucurbitáceas Cucumis anguria L. Maxixe Horta 

Dioscorea Dioscorea spp. L. Inhame Horta 

Fabácea Phaseolus lunatus l. Feijão-fava Horta 

Iridáceas Crocus sativus Açafrão Horta 

Lamiaceae Stachys lanata Peixinho Horta 

Leguminosae 
Pachirrhyzus 

tuberosus 
Jacatupé 

Horta 

Marantaceae 
Maranta 

arundinaceaea 
Araruta 

Horta 

Polygonaceae Rumex acetosa Azedinha Horta 



Portulacacea Portulaca oleracea L. Beldroega 
Em meio à cultura 

agrícola 

Solanáceas Solanum paniculatum Jurubeba Pasto 

Solanáceas Physalis angulata 
Physalis ou  

Joá-de-Capote 

Horta 

Tropaeolaceae  Tropaeolum majus L. Capuchinha Horta 

Zingiberaceae Zingiber officinale Gengibre Horta 

 

Fonte: (BRASILIA, 2013; KINUPP E LORENZI, 2013; SOUSA 2015; KELEN et al., 2015) 

 

Foram encontrados 26 tipos de PANCs, e 19 diferentes espécies na cidade de 

Mineiros, estado de Goiás. As que se têm maior conhecimento alimentar são: mangarito, 

taioba, batata-salsa, ora-pro-nóbis, maxixe, inhame, açafrão, araruta, azedinha e 

jurubeba.  

 

Considerações Finais 

 

A escassez de alimentos já é preocupante e um problema de saúde pública. 

Aliado a isso, uma alimentação desequilibrada tem sido realidade nos dias atuais. As 

plantas alimentícias não convencionais (PANCs) estão entre as fontes alimentares que 

se desenvolvem naturalmente, sem a necessidade de insumos agrícolas e derrubadas 

de novas áreas, isso acaba se tornando estratégia fundamental para o fortalecimento e 

alimentação de muitas famílias agrícolas. 

Com base em todo o estudo realizado, foram encontrados 26 tipos de PANCs, 

e 19 diferentes espécies na cidade de Mineiros, estado de Goiás. Pode-se considerar 

ainda que as PANCs são para a população uma alternativa barata e saudável para 

alimentação humana; existe uma imensa necessidade de se preservar e resgatar as 

PANCs; há uma enorme diversidade de PANCs, com uma grande escala nutricional, 

porém ainda ignoradas pela população.  
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