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RESUMO

As Plantas Alimentícias Não-Convencionais, conhecidas pela sigla PANC, são hortaliças, frutas, flores ou ervas que crescem espontaneamente na 
natureza, no entanto, as maiorias das pessoas, por não conhecerem, acabam confundindo esses recursos da natureza com plantas daninhas . As 
projeções de aumento populacional do planeta e o crescimento da produção agrícola exigem intervenções urgentes e estratégicas para medidas 
agrícolas adaptativas, que respeitem as características de cada localidade, desta forma, um grande aliado para esse fim pode ser as PANC, que 
possuem potencial alimentar e que são adequadas para aumentar a resiliência dos sistemas de produção locais e fortalecer a segurança 
nutricional, particularmente entre as comunidades rurais tradicionais. O presente estudo objetivou realizar um levantamento das pesquisas sobre 
Plantas Alimentícias Não-Convencionais nos anais das últimas seis edições do Congresso Brasileiro de Nutrição – CONBRAN e nos anais das 
últimas sete edições do Congresso da Sociedade Brasileira de Nutrição - SBAN, indicando o perfil destas pesquisas no Brasil no campo da nutrição. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Para a busca de resumos nos anais dos eventos, foram feitas buscas nos títulos das 
pesquisas e no corpo dos textos dos resumos utilizando as seguintes expressões: “PANC”, “PANCs”, “Plantas Alimentícias Não-Convencionais”, 
“Hortaliças Não-Convencionais” e “Espécies Espontâneas Comestíveis” e, como forma de expandir a busca, também foram efetuadas buscas 
através dos nomes populares e científicos de alguns exemplares de PANC, de acordo com o Manual de Hortaliças Não-Convencionais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2010). Foram identificadas vinte e cinco pesquisas sobre o tema no Congresso 
CONBRAN e dez pesquisas no Congresso SBAN, números que indicam que as PANC são um tema ainda pouco explorado e abordado com pouca 
frequência nas pesquisas em nutrição no Brasil. Para termos uma noção, na última edição do CONBRAN, no ano de 2018, mais de 2.100 trabalhos 
foram apresentados, sendo que, apenas cinco trabalhos eram sobre PANC. Identificamos uma grande lacuna de pesquisa em aberto, pois a 
literatura brasileira carece de estudos sobre PANC, estudos esses que podem atuar em diversas linhas como desenvolvimento de alimentos, 
caracterização física, química e nutricional de PANC, saberes tradicionais entre tantas outras possibilidades, inclusive com pesquisas de caráter 
multidisciplinar e interdisciplinar. Podemos concluir, a partir de uma amostra da produção científica na área de nutrição no Brasil, que as PANC 
são um tema ainda pouco explorado e abordado com pouca frequência nas pesquisas. Destacamos que há um grande potencial para o campo da 
pesquisa científica, visto a necessidade de estudos, pesquisas e divulgação científica sobre a agrobiodiversidade brasileira e o potencial desta na 
produção e oferta de alimentos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis, objetivando a segurança alimentar e nutricional da população, assim como a 
preservação da biodiversidade e da cultura locais. O campo acadêmico ainda possui muito espaço para as pesquisas voltadas às PANC, pois, até o 
momento observamos que as pesquisas, na área da nutrição, concentram-se em três vertentes: o levantamento de espécies e do conhecimento 
popular, o desenvolvimento de produtos alimentícios e a caracterização de PANC.
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