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Introdução: O conceito de alimentação muda conforme o conhecimento da população sobre 

a alimentos saudáveis e seus benefícios. A busca por uma vida saudável leva as pessoas a 

buscarem novas formas de alimentação tendo em vista sua funcionalidade e sustentabilidade, 

nesse sentido, podemos perceber em vários setores mudanças profundas, que vieram 

crescendo nas últimas décadas e levam ao indivíduo o retorno a vida natural [1]. Diante desse 

contexto, as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’S), apresentam-se como uma 

ótima fonte nutricional e funcional para a alimentação humana. O termo PANC foi criado em 

2008 pelo biólogo e professor Valdely Ferreira Kinupp e refere-se a todas 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 [2]. Destaca-se também a 

questão da diversidade alimentar como alternativa proteica mais acessível às populações de 

baixo poder aquisitivo, cujo acesso é mais limitado a proteínas animais que são de custo mais 

elevado. Assim, a identificação de espécies vegetais ricas em proteínas e incentivos de cultivo 

e consumo destas espécies, podem contribuir para diminuir as deficiências nutricionais destas 

populações e fornecer alternativas nutricionais para a população em geral, especialmente 

aquelas com hábitos alimentares diferenciados, assim como os vegetarianos [3].O uso das 

PANCs são vistas como parte de uma tradição antiga e cada vez mais negligenciada, 

especialmente em povos próximos de populações urbanas, assim dificultando a disseminação 

do conhecimento e a tradição, que mesmo antiga, ainda atende as necessidades fundamentais 

humanas [4]. Objetivos: Realizar pesquisa sistemática da literatura de artigos sobre Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANC’S) da Amazônia, e seus efeitos nutricionais 

enquanto recurso alimentício. Métodos: O presente estudo desenvolveu-se a partir de revisão 

bibliográfica sobre PANC’S através de pesquisas contidas na base de dados do Google 

Acadêmico, Scielo e PubMed. Os termos utilizados para pesquisa foram “Plantas 

Alimentícias Não Convencionais”, “Plantas amazônicas” e “Alimentação indígena”. Utilizou-

se como auxilio de pesquisa os estudos de Kinupp, para constatação das espécies botânicas 

como PANC’S. Resultados e Discussão: Foram selecionados 6 artigos científicos 

publicados, dentre os quais 4 abordavam na íntegra pesquisas relevantes acerca do tema, entre 

os anos de 2008 e 2018. Alguns autores, através de estudos na Amazônia, voltaram seus 

olhares para as propriedades nutritivas que as plantas não convencionais possuem, nesta 

perspectiva, é sobressaltado questões sobre como a contemporaneidade afeta os sistemas 

naturais de alimentação, a exemplo do uso da mídia como meio de divulgação de produtos 

alimentícios processados, que acaba por interferir na soberania alimentar de famílias que se 

tornam dependentes de produtos comercializados externamente com custo elevado, 

decorrentes do aceleramento da industrialização. Porém, alguns alimentos naturais vem 

ganhando espaço, fazendo com que muitas pessoas iniciem um processo de alimentação 

saudável pois são alimentos que se apresentam com alto valor nutricional e de fácil acesso. A 

inserção das PANC’S na alimentação resulta em uma mudança na rotina alimentar, trazendo 
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novos sabores e nutrientes diversificados, as mesmas possuem propriedades antioxidantes, 

anti-inflamatórias e ação terapêutica, entretanto, deve-se valorizar e respeitar as características 

das plantas e atentar para a preparação das mesmas, uma vez que, PANC’S podem apresentar 

fatores antinutricionais se forem ingeridas de forma incorreta. Dentro da Amazônia, existem 

muitas plantas não convencionais, como o Jambu (Acmella oleracea), planta alimentícia não 

convencional mais conhecida na culinária Paraense, seguida pelo Cumaru (Dipteryx odorata) 

utilizada em pratos Gourmet, conhecida como a baunilha amazônica, porém tóxica se 

consumida em excesso, a Urtiga (urtica dioica) e a Vitória-Régia (Victoria amazônica) a qual 

é consumida o talo da planta, além destas citadas, existem mais plantas não convencionais na 

amazônia, porém muitas ainda são desconhecidas cientificamente para retratar seus 

benefícios. As PANC’S se encontram presentes no cotidiano de muitas pessoas, porém as 

mesmas desconhecem os benefícios que as plantas não convencionais podem trazer, a nível de 

consumo e comercialização. Por fim, é importante destacar que as PANC’S na sua grande 

maioria, possuem atividades nutricionais elevadas, pois podem substituir as hortaliças 

comumente usadas. Conclusão/Considerações Finais: O conhecimento de muitas pessoas 

sobre as Plantas Não Convencionais ainda é muito limitado, com isso, a compreensão sobre 

seus benefícios para a saúde é ainda mais desconhecido. O envolvimento com a alimentação 

vai muito além do que pode ser entendido, pois o uso das PANC’S faz parte do contexto 

social de muitas comunidades na Amazônia, possibilitando o entendimento da identidade 

cultural e da biodiversidade que as abrange. Portanto, é necessário estudos aprofundados 

sobre mais Plantas Alimentícias Não Convencionais, que possam contribuir para um futuro 

nutricionalmente saudável. Deste modo, é necessário pesquisas mais especificas acerca das 

plantas que podem possuir níveis de toxicidade e trazer malefícios a saúde quando não 

utilizadas corretamente, assim como as PANC’s podem ser usadas como meio de adquirir 

renda, pois as mesmas crescem de forma espontânea e conseguem ser encontradas com 

facilidade na natureza, um fator que mostra as formas como as Plantas Não Convencionais 

podem trazer reflexões sobre sustentabilidade. Neste sentido, essas plantas podem ser usadas 

como uma boa fonte de opção para ser usada como complemento da alimentação do ser 

humano e até de animais, visto que algumas são usadas em conjunto com rações e outros 

alimentos para consumo animal. 
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