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RESUMO 

 

A biodiversidade brasileira é conhecida mundialmente como uma das mais abundantes do 
planeta, porém o sistema de monocultura tem focado em culturas específicas como a cana-de-
açúcar, o café e, atualmente, a soja acarretando em um baixo aproveitamento de diversas 
espécies nativas com potencial nutricional. Um exemplo são as Plantas Alimentícias não 
Convencionais (PANCs) que têm mostrado ser uma alternativa importante para uma 
alimentação mais equilibrada, mais saudável e mais sustentável. O conhecimento sobre o 
manejo, cultivo, consumo e preparação desses vegetais foi adquirido por pais e avós e 
repassados para filhos e netos. Estudos demonstram que essas plantas possuem efeitos 
antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anticancerígenos e que essas ações são, 
devido aos constituintes fitoquímicos, como compostos fenólicos, vitaminas, carotenoides, 
flavonoides e minerais. Diante disso, esse estudo foi desenvolvido mediante uma revisão 
bibliográfica sobre o potencial nutritivo das PANCs, apresentando também eventuais 
propriedades terapêuticas pertencentes a elas. Foi realizado um levantamento bibliográfico 
nas bases de dados Scielo e Portal de Periódicos da CAPES, no período entre 2009 e 2019. As 
palavras-chave utilizadas a princípio foram “PANCs”, “Plantas não convencionais”, “Plantas 
alimentícias”, “Composição nutricional de plantas” e “Potencial nutritivo”. Foram critérios de 
exclusão: artigos publicados antes de 2009, artigos que não se referiam a plantas do território 
brasileiro e os que descreviam plantas que não eram PANCs. Foram encontrados 1104 artigos 
e após a seleção final restaram 29 artigos que foram utilizados para a execução dessa revisão 
sistemática. Os estudos demonstram altos teores de proteínas, fibras, compostos fenólicos, 
carotenoides, vitaminas, ferro, entre outros macro e micronutrientes. Essa composição garante 
a essas plantas potenciais terapêuticos como anti-inflamatórios, antioxidantes, antitumorais e 
antibacterianos. Entretanto, mais estudos precisam ser desenvolvidos para confirmar esses 
potenciais e para maiores esclarecimentos relativos a cuidados com cultivo, e a presença de 
substâncias tóxicas ou antinutricionais.  

 

Palavras-chave:PANCs, composição nutricional, nutracêutica, propriedades medicinais. 



 

 

NUTRITIVE AND THERAPEUTIC POTENCIAL OF UNCONVENTIONAL FOOD 
PLANTS (UFPs): A LITERATURE REVIEW  

 

ABSTRACT 

 

Brazilian biodiversity is known worldwide as one of the most abundant on the planet, but the 
monoculture system is focused on specific crops such as sugarcane, coffee and currently 
soybeans, resulting in low utilization of several native species with nutritional potential. One 
example is Unconventional Food Plants (UFPs) which have proven to be an important 
alternative to a more balanced, healthier and more sustainable diet. Knowledge about the 
management, cultivation, consumption and preparation of these vegetables was acquired by 
parents and grandparents and passed on to their children and grandchildren. Studies show that 
these plants have antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and anticancer effects and that 
these actions are due to phytochemical constituents such as phenolic compounds, vitamins, 
carotenoids, flavonoids and minerals. Therefore, this study was developed through a literature 
review on the nutritional potential of UFPs, also presenting possible therapeutic properties 
belonging to them. A bibliographicsurveywasperformed in theScieloand Portal de Periódicos 
da CAPES databases. The keywordsusedatfirstwere “PANCs”, “Plantas não convencionais”, 
“Plantas alimentícias”, “Composição nutricional de plantas” e “Potencial nutritivo”. 
Exclusion criteria were: articles published before 2009, articles that didn’t refer to plants in 
the Brazilian territory and those that described non-UFPs plants. A total of 1,104 articles were 
found and after the final selection there were 29 articles that were used to perform this 
systematic review. Studies show high levels of protein, fiber, phenolic compounds, 
carotenoids, vitamins, iron, among others macro and micronutrients. This composition 
guarantees these plants potential therapeutics as anti-inflammatory, antioxidant, anti-tumor 
and antibacterial. However, further studies need to be developed to confirm these potentials 
and for further clarification regarding cultivation care and the presence of toxic or 
antinutritional substances. 

 

Keywords: UFPS, nutritional composition, nutraceutical, medicinal properties. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Não é de hoje que a biodiversidade brasileira é conhecida mundialmente como uma 

das mais abundantes do planeta. O Brasil possui o maior número de plantas descritas no 

mundo,sendo 45 mil, possui a maior quantidade de espécies de palmeiras, totalizando 390, e 

2.300 espécies de orquídeas (ZANIRATO, 2010). 

No entanto, desde que o Brasil se estabeleceu como um país agrário adotou o modelo 

da monocultura, focando em culturas específicas como a cana-de-açúcar, o café e, atualmente, 

a soja (ZIMMERMANN, 2009). Isso faz com que haja um baixo aproveitamento de diversas 

espécies nativas com potencial nutricional. Além disso, segundo Caporal e Azevedo (2011), 

os modelos convencionais de agricultura têm gerado grandes impactos ambientais provocando 

efeitos deletérios na biodiversidade. 

Desse modo, é necessário que sejam adotadas práticas alimentares que garantam não 

só qualidade nutricional, mas também respeito à biodiversidade e baixo impacto ambiental 

(BARREIRAet al., 2015). 

Nesse contexto, as Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs) têm se mostrado 

uma alternativa importante para uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e mais 

sustentável (BIONDOet al., 2018).  

O termo PANC foi inventado por Valdely Ferreira Kinupp um biólogo e professor 

(KINUPP; BARROS, 2008). Esse termo, criado em 2008, diz respeito a todas as plantas que 

possuem uma ou mais partes comestíveis e que não estão inseridas em nosso cardápio 

rotineiro, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas (KELEN et al., 2015). 

Segundo Pedrosa et al. (2012), essas plantas crescem, normalmente, em regiões 

determinadas de forma espontânea ou são cultivadas por agricultores familiares. O 

conhecimento sobre o manejo, cultivo, consumo e preparação desses vegetais foi adquirido 

por pais e avós e repassados para filhos e netos, motivados pelo valor nutricional e medicinal 

de cada uma delas (OLIVEIRA et al., 2019). 
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Pesquisas demonstram que a utilização dessas hortaliças não convencionais garantem 

efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos e anticancerígenos (MERTZ et al., 

2009). De acordo com o descrito no artigo “Nutritionalvalueof non-

conventionalvegetablespreparedby Family farmers in rural communities”, essas ações são 

devido aos constituintes fitoquímicos como compostos fenólicos, vitaminas, carotenoides, 

flavonoides e minerais (OLIVEIRA et al., 2019).  

Embora existam ainda poucas publicações relacionadas à avaliação da composição 

nutricional e os efeitos das PANCs à saúde humana, as existentes evidenciam grande valor 

nutritivo e terapêutico. Porém, os conhecimentos devem ser aprofundados e mais estudos 

devem ser realizados para que os dados sejam validados com segurança. 

Diante disso, esse estudo foi desenvolvido mediante uma revisão bibliográfica para 

colaborar na propagação do conhecimento sobre as Plantas alimentícias não convencionais.  

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre o potencial 

nutritivo das PANCs, apresentando, também, eventuais propriedades terapêuticas pertencentes 

a elas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases de dados 

Scielo e Portal de Periódicos da CAPES, no período entre 2009 e 2019. As palavras-chave 

utilizadas a princípio foram “PANCs”, “Plantas não convencionais”, “Plantas alimentícias”, 

“Composição nutricional de plantas” e “Potencial nutritivo”.  Posteriormente foi encontrada 

uma lista da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que apresentava as 

principais PANCs do território brasileiro e à pesquisa foram adicionadas as seguintes 

palavras-chave referentes a elas: Lactuca canadenses, Amaranthus, Bertalha, 
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Portulacaoleracea, Rumex acetosa,Tropaeolummajus, Dioscoreabulbifera, 

Physalisperuviana, Acmellaoleracea, Talinumpaniculatum, Xanthosomasagittifolium, 

Cyclantherapedata, Pereskiaaculeata, Stachysbyzantina, Sonchusoleraceus, 

Xanthosomasagittifolium, Taraxacumofficinale e Hibiscussabdariffa. Foram critérios de 

exclusão: artigos publicados antes de 2009, artigos que não se referiam a plantas do território 

brasileiro e os que descreviam plantas que não eram PANCs.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo primário do estudo foi a determinação do potencial nutritivo e terapêutico 

das PANCs, porém com a leitura dos artigos observou-se que características adicionais dessas 

plantas deveriam ser apresentadas. 

Somando-se todas as bases de dados foram encontrados 1.104 artigos. Após a leitura 

dos títulos dos artigos notou-se que alguns deles não preenchiam os critérios deste estudo e 

alguns se repetiram. Foram selecionados 245 artigos para a leitura do resumo e excluídos os 

que não diziam respeito ao propósito deste estudo. Após a leitura dos resumos foram 

selecionados 51 artigos que preenchiam os critérios inicialmente propostos e que foram lidos 

na íntegra. Na seleção final foram excluídos artigos que tinham temáticas muito semelhantes a 

outros mais completos, restando 29 artigos que foram utilizados para a execução dessa revisão 

sistemática. 

Nesse contexto, após a leitura dos artigos, as principais plantas descritas foram 

separadas em tópicos e detalhadas abaixo: 

• Ora-pro-nóbis (Pereskiaaculeata Mill.) 

Ora-pro-nóbis (OPN), do latim “rogai por nós”, é uma planta do reino Plantae, da 

classe Magnoliopsida, da família das Cactaceaee do gênero Pereskia (MARCON; LASTA, 

2016). Amplamente distribuída no continente americano essa planta pode ser encontrada 

desde a Flórida nos Estados Unidos até a Argentina (SOUZA, 2014). No Brasil, está presente 

predominantemente nos estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Goiás, 
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Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e em Santa Catarina (ZAPPI 

et al., 2010).  

Nas áreas rurais e urbanas, em ambientes domésticos, a P. aculeata é cultivada na 

forma de arbusto. As suas folhas são macias e consumidas devido a seu sabor único, sendo os 

frutos também comestíveis (SOUZA et al., 2016). 

As folhas, frutos e flores podem ser utilizadas na forma crua ou cozida. As folhas 

podem ser preparadas como saladas, empregadas em refogados, sopas, omeletes ou tortas, 

além de enriquecer pães, bolos e massas. Do fruto podem ser feitos sucos, geleias, mousses e 

licores. As flores jovens são, normalmente, incorporadas em saladas, omeletes e a carnes 

(KELEN et al., 2015).  

Rochaet al. (2008) apresentam dados do desenvolvimento de uma massa de macarrão 

do tipo talharim adicionado de ora-pro-nobisdesidratada, com um índice de aceitabilidade  

maior que 70%.  

As cactáceas do gênero Pereskia são chamadas de “carne de pobre” devido aos altos 

teores de proteínas encontrados nesta. Takeitiet al. (2009) determinaram um teor de proteínas 

de 28,59% na matéria seca de Pereskiaaculeata, valores próximos aos encontrados por Souza 

et al. (2016) que identificaram um teor de 21,86% de proteínas, porém em folhas frescas. Já 

nos frutos a quantidade de proteínas encontradas foi de apenas 1% (AGOSTINI-COSTA et 

al., 2012). 

Nas folhas de P. aculeata foi encontrado um teor de ferro de 28,12 mg em 100g de 

matéria seca (TAKEITI et al., 2009). Esse teor de ferro é superior ao apresentado por diversos 

alimentos considerados referências de fonte de ferro na cultura popular como beterraba crua 

(1,43mg) e cozida (2,13mg), couve manteiga refogada (2,70mg), fígado bovino grelhado 

(12,89mg) e vários tipos de feijões crus (fradinho – 5,84mg; preto – 7,64mg; roxo – 7,89mg e 

carioca – 9,30 mg) (ALMEIDA; CORREA, 2012).  

Em um estudo realizado por Almeida e Correa (2012) com a população de uma cidade 

de Minas Gerais, uma entrevistada citou que a mãe, portadora de leucemia, utilizou a 

P.aculeata para melhorar os níveis de plaquetas e que, por indicação médica, o marido 

utilizou todos os dias, durante dois anos, a planta para tratar um câncer.  
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Agostini-Costaet al. (2012) descreveram uma quantidade considerável de carotenoides 

presentes nas folhas de P. aculeata. Os carotenoides podem prevenir e inibir certos tipos de 

câncer, tem potencial antioxidante, efeitos na resposta imune e na comunicação intracelular, 

apresentando também benefícios contra doenças relacionadas ao envelhecimento (UENOJO et 

al., 2007). 

O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006) recomenda a ingestão 

diária de 25g de fibra, Takeitiet al. (2009) encontraram 39,10% de fibras na matéria seca de 

Ora-pro-nóbis, valores similares foram encontrados por Girão et al. (2003), 29,62%. Esses 

estudos demonstram, portanto, que apenas 100g de folhas de Ora-pro-nóbis já suprem as 

necessidades diárias de fibras, demonstrando mais uma vez que a planta é uma alternativa 

nutricional excelente.  

Além da composição já citada, a OPN possui cálcio, magnésio, vitamina A, vitamina 

B9, vitamina C, triptofano e zinco (TAKEITI et al., 2009).  

• Beldroega (Portulacaoleracea) 

A Portulacaoleracea é conhecida especialmente como beldroega, mas também é 

chamada de Bredo-de-porco, Beldroega-pequena e de Onze-horas (KELEN et al., 2015). Essa 

planta é uma herbácea suculenta com galhos arroxeados e flores amarelas e solitárias, tem 

crescimento espontâneo e pode se desenvolver em qualquer solo (KINUPP et al., 2014).  

As folhas de P. oleracea são ricas em mucilagem e podem ser utilizada em saladas, na 

preparação de sopas e caldos ou apenas cozida e refogada (SOUZA et al., 2019). É um vegetal 

negligenciado na culinária brasileira, porém muito utilizado na região mediterrânea, com 

folhas suculentas de sabor levemente ácido e salgado semelhante ao espinafre (ERKAN, 

2012).  

Muitos constituintes de P. oleracea foram isolados, incluindo flavonoides, alcaloides, 

ácidos graxos, terpenoides, polissacarídeos, vitaminas, esteróis, proteínas e minerais (ZHOU 

et al., 2014).  

Zhouet al. (2014) encontraram ácidos graxos em folhas de beldroega, como o ácido 

linolênico e linoleico, sendo que o ômega 3, normalmente, não é encontrado em plantas e é 

essencial para o aprimoramento da função imunológica, para prevenção e tratamento da 



 
 Diretoria de Ciências Biológicas e da Saúde 
 Curso de Farmácia 
 

 

hipertensão arterial coronariana, câncer e outras doenças inflamatórias e distúrbios 

autoimunes (SIMOPOULOS et al., 2005).  

Além disso, foram isoladas vitaminas das folhas da planta, principalmente a vitamina 

A, que é um antioxidante que desempenha papel importante na visão, mantém a saúde das 

membranas mucosas e protege a cavidade oral contra câncer (ZHOU et al., 2014).  

A planta também possui ácido ascórbico, 𝛼-tocoferol e vitaminas do complexo B, 

como niacina, piridoxina e riboflavina (UDDIN et al, 2014). Adarwulanet al. (2012) 

descreveram também a presença de ácido ascórbico em níveis superiores a 21,48mg em 100g 

de folhas de Beldroega. 

A beldroega é tida também como uma boa fonte de ferro, sendo que em 100g de folhas 

tem-se 32,4mg de ferro, valor muito acima da exigência nutricional de 10mg/dia para 

crianças. Diante disso, tem-se a P. oleracea como uma opção de alimentação para amenizar a 

anemia ferropriva (OLIVEIRA et al., 2019).  

Além disso, uma das principais características que tem sido estudadas, ultimamente, 

para a Beldroega é a sua capacidade neuroprotetiva (MARTINS et al., 2016). 

Moneim (2013) apontou que a administração de P. oleracea pode eliminar os radicais 

livres, antagonizar a apoptose induzida de neurônios e a depleção de dopamina, sugerindo que 

a beldroega pode ser um potencial candidato neuroprotetor contra Doença de Parkinson.  

Da mesma forma Martins et al. (2016) demonstraram que os extratos de P.oleracea 

têm a presença de dopamina, noradrenalina e atividade protetora de neurônios, fazendo dela 

um potencial agente para o tratamento da doença de Parkinson.  

Os extratos de P. oleracea apresentaram atividades inibidoras de acetilcolinesterase 

(AChE). Sabe-se que o uso de inibidores da AChE tem sido empregado como um tratamento 

promissor para a doença de Alzheimer, portanto a Portulacaoleracea pode ser alternativa 

natural e efetiva na profilaxia e tratamento do Alzheimer (YANG et al., 2012).  

• Caruru (Amaranthussp.) 

O Amaranthussp. é uma planta dicotiledônea cujas folhas e sementes são consumidas 

como alimento em várias localidades (FARFAN; MARCÍLIO; SPEHAR, 2005). Adota 

nomes populares como caruru, amaranto-verde, bredo, caruru-bravo e caruru-de-porco, sendo 

que suas folhas e flores podem ser adicionados em refogados, farofas e pães, mas sempre após 
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submetidas ao cozimento, pois pode possuir substâncias tóxicas quando cruas (KELEN et al., 

2015).  

Teores de micro e macro nutrientes presentes no caruru foram relatados no estudo de 

Viana et al. (2015): nitrogênio (34,9mg/g), fósforo (4,4mg/g), potássio (29,9mg/g), cálcio 

(32,0 mg/g), magnésio (8,6mg/g), enxofre (3,0mg/g), ferro (790,0mg/g), manganês 

(17,3mg/g), cobre (5,9mg/g), zinco (27,5mg/g) e boro (21,1mg/g). No mesmo estudo foram 

detectados altos teores de proteínas (25,61%) e fibras (40,04%) nesse vegetal.  

Lima e Silvaet al. (2018) desenvolveram um estudo para caracterizar os compostos 

nutricionais de interesse em alguns vegetais, entre eles o Amaranthus sp. Nesse estudo ficou 

determinado que o amaranto apresentava 3320mg de proteínas em 100g de folhas, valores 

muito superiores aos encontrados em hortaliças convencionais como a alface (1300mg/100g), 

repolho (2900mg/100g), espinafre (2000mg/100g) e rúcula (1800mg/100g) (LIMA, 2011). 

A proteína do caruru é considerada de alta qualidade biológica devido ao seu conteúdo 

de lisina e outros aminoácidos essenciais (FARFAN; MARCÍLIO; SPEHAR, 2005). 

O fato de ser um pseudocereal faz com que o Amaranthussp. possa ser utilizado em 

produtos alimentícios para aumentar o fornecimento de nutrientes que são ausentes em dietas 

celíacas (LEMOS et al., 2012). Segundo Madaleno (2015), ele é descrito como estimulante e 

Lemos et al. (2012) também o apresentaram como contendo minerais em quantidades 

superiores as da maioria dos grãos de cereais.  

• Fisális (Physalissp.) 

Fisális é uma fruta exótica pertencente à família Solanaceae e ao gênero Physalis da 

Amazônia e dos Andes (RODRIGUES et al., 2009). Sendo da mesma família do tomate, 

berinjela e pimentão, tem um sabor levemente ácido e apesar de ainda pouco cultivada no 

Brasil é tida como um agente terapêutico na medicina popular do país e usada na alimentação 

(EMBRAPA, 2016).  

Além da fruta fresca, ela pode ser consumida como ingrediente em saladas, pratos 

cozidos, sobremesas, geleias, lanches naturais e conservas de frutas (RODRIGUES et al., 

2009).  

Rodrigues et al. (2009) realizaram um trabalho em que apresentam a composição 

mineral da Physalisperuviana em comparação a outras frutas como morango, maçã e acerola. 
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Todos os teores de ferro, zinco, cálcio, magnésio e potássio da fisális foram maiores do que os 

determinados para as outras frutas.  

Além da excelente composição de minerais, os frutos de Physalissp.são apontados 

como uma boa fonte de provitamina A, vitamina C e do complexo B (RAMADAN, 2011). 

Componentes como carotenoides e compostos fenólicos tem sido encontrados nos 

frutos de fisális e apresentam efeitos antioxidantes, fisiológicos e/ou metabólicos no 

organismo (MACHADO; MONTEIRO; TIECHER, 2019). 

O artigo de Çakiret al. (2014) traz um estudo muito promissor da atividade 

antibacteriana da P. peruviana. Extratos das folhas da planta apresentaram efeito inibidor do 

crescimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas, como Staphylococcus aureus, 

Staphylococcusepidermidis e Escherichia coli.  

No mesmo artigo citado anteriormente extratos da planta exibiram proteção 

significativa contra danos no DNA induzidos por radicais livres (ÇAKIR et al., 2014). 

• Hibisco (Hibiscussabdariffa) 

Hibiscussabdariffa L. é pertencente à família Malvaceae que tem mais de 200 gêneros 

e cerca de 2300 espécies de plantas é uma hortaliça, provavelmente, de origem africana que 

foi, possivelmente, introduzida no Brasil por escravos (PAIM et al., 2017).  

Conhecida pelos nomes de vinagreira ou rosélia, no Maranhão, destaca-se como uma 

das hortaliças mais consumidas pela população, sendo utilizada no preparo de pratos típicos 

(SILVA; RÊGO; LEITE, 2014).  

Hibiscussabdariffa L. é comumente utilizada na medicina tradicional porque possui 

propriedades bioativas, propriedades antitumorais, anti-inflamatórias, antioxidantes e 

antibacterianas (MEHDI et al., 2013). 

A atividade antibacteriana foi comprovada por Paim et al. (2017) que determinaram a 

atividade para Escherichia coli em extratos hidroetanólicos de Hibiscussabdariffa L.  

Sabendo que substâncias naturais como compostos fenólicos e flavonoides podem ser 

responsáveis pela proteção contra doenças, como o câncer, doenças cardiovasculares e 

circulatórias, diabetes e doença de Alzheimer; e considerando que extratos de folhas e cálices 
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de H. sabdariffa apresentaram altos teores de fenólicos e flavonoides, Formagioet al. (2015) 

desenvolveram estudos avaliando a atividade desses extratos contra linhas de câncer humano. 

Os resultados demonstraram que o extrato metanólico de cálices da planta possui atividade 

contra uma linha de leucemia e inibem a proliferação de células HeLa.  

Além dessas atividades, H. sabdariffaL. foi descrita como sendo rica em minerais, 

vitamina A, vitamina B1 e fibras (BRASIL, 2013). 

Lima e Silva et al. (2018) observaram carotenoides, fibras (3950mg/100g) e 

quantidades reduzidas de vitamina C, fenóis e atividade antioxidante.  

• Major-Gomes (Talinumpaniculatum) 

Original da América tropical, o T. paniculatum está amplamente espalhado por todo o 

território brasileiro. Morfologicamente, toda a planta pode atingir até 60cm e suas folhas são 

carnudas, suculentas e com bordas lisas, portanto são, frequentemente, usadas para consumo 

humano (DOS REIS et al., 2015). Pode também ser chamado de beldroega-grande, erva-gorda 

e carne-gorda (KELEN et al., 2015) 

Kinupp e Barros (2008) determinaram teores de 21,85% de proteína e 6,8% de 

potássio nessa hortaliça, conferido a ela um adequado valor nutricional.  

Na medicina popular é utilizado para tratar úlceras, problemas gastrointestinais,feridas 

e infecções de pele (DOS REIS et al., 2015). Estudos farmacológicos realizados por 

Thanamoolet al. (2013) determinaram atividades estrogênicas e Ramos et al. (2010) 

encontraram atividade antinociceptivas em T.paniculatum.  

No trabalho realizado por Dos Reis et al. (2015)os autores demonstraram que frações 

de T. paniculatum tiveram atividade inibidora significativa in vitro contra micro-organismos 

de grande importância clínica e epidemiológica como o Candidaalbicans, um fungo que causa 

infecções oportunistas e está frequentemente associado a infecções nosocomiais. 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratiamarcescens, Pseudomonasaeruginosa e 

Proteusmirabilis também foram inibidos por extratos de T. paniculatum. 

• Dente-de-Leão (Taraxacumofficinale) 
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A Taraxacumofficinale é uma planta perene pertencente à família Asteraceae, 

subfamíliaLactuceae e encontra-se amplamente distribuída pelo Hemisfério Norte, presente 

em campos, estradas e zonas rurais (SCHUTZ et al., 2006). 

No Brasil suas folhas e raízes são consumidas cruas ou refogadas e as flores utilizadas 

em saladas, geleias ou preparadas à milanesa (KELEN et al., 2015) 

Na medicina popular o Dente-de-Leão é empregado como laxante, diurético, agente 

antirreumático e hipoglicêmico, sendo também capaz de aumentar a produção e a excreção 

das secreções biliares facilitando assim a digestão dos alimentos com elevado teor em lipídeos 

(LIMA, 2011). 

Kelenet al. (2015) desenvolveram uma tabela comparativa entre o Dente-de-Leão e o 

Alface (valores por 100g de peso seco), demonstrando seu alto valor nutritivo (Tabela 1):  

Tabela 1: Comparação entre os valores de nutrientes encontrados em Dente-de-Leão e Alface 
ELEMENTO 

NUTRICIONAL 
DENTE DE LEÃO ALFACE 

PROTEÍNAS 2,7 g 0,84 g 

LIPÍDIOS 0,71 g 0,13 g 

CARBOIDRATOS 8,8 g 2,1 g 

CÁLCIO 0,19 g 0,04 g 

FÓSFORO 70 mg 13,89 mg 

FERRO 3 mg 0,75 mg 

TIAMINA (B1) 0,19 mg 0,03 g 

RIBOFLAVINA (B2) 0,14 mg 0,06 mg 

NIACINA (B3) 0,84 mg 0,13 mg 

VITAMINA C 35,94 mg 12,57 mg 

VITAMINA A  13662 UI* 1115 UI* 

*UI = unidades internacionais 

Fonte: Kelen et al (2015) 

 

• Azedinha (Rumex acetosa) 
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A Rumex acetosa pertence à família Polygonaceae é uma planta herbácea perene com 

uma haste fistulosa, ereta e estriada que é frequentemente de cor avermelhada e sua altura 

varia de 20-60cm (MAPA, 2010). É cultivada em regiões de clima ameno do Rio Grande do 

Sul até Minas Gerais. As folhas são comidas frescas em saladas ou cozidas em sopas 

(LEONE, 2009).  

Silva et al. (2013) caracterizaram dois tipos de Azedinha que apresentaram em média 

36,8mg/g de potássio e 231,5mg/kg de ferro, entre outros macro e micronutrientes. Valores de 

ferro inferiores aos encontrados por Lima Silva et al. (2018) que determinaram 592mg/kg de 

ferro em folhas de R. acetosa. No mesmo artigo foi determinado valores de 1320mg/100g de 

proteína na planta (LIMA SILVA et al., 2018).  

Foram encontrados compostos fenólicos e 32,7% de carboidratos na Azedinha, 

características observadas para atividade antioxidante (LIMA SILVA et al., 2018). 

Um ponto crítico da composição da Rumex acetosa é o alto teor de oxalato que limita 

o consumo por pessoas com problemas renais, mas em termos farmacoterapêuticos essa planta 

é descrita como sendo indicada para o tratamento de icterícia, queixas hepáticas, feridas na 

boca e inflamação da vesícula biliar (SILVA et al., 2013). 

No estudo desenvolvido por Viana et al. (2015) ficou evidente o potencial nutritivo da 

Azedinha, com teores de 29,34% de proteína, 30,34% de fibras, 72,45mg/g de vitamina C e 

69,23% de atividade antioxidante.  

 Além disso, essa hortaliça apresentou altos valores de β-caroteno (VIANA et al., 

2015). O β-caroteno, chamado de pró-vitamina A é um pigmento associado à proteção contra 

doenças cardiovasculares (CARVALHO et al., 2006). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ainda existem poucos estudos relacionados às propriedades das PANCs. Porém, o 

interesse vem crescendo e trabalhos têm sido desenvolvidos reconhecendo os valores 

nutricionais, medicinais e econômicos dessas plantas. Como visto ao longo do trabalho, as 

Plantas Alimentícias Não Convencionais possuem ações antioxidantes, anti-inflamatórias e 

antitumorais, conferindo a elas um grande potencial terapêutico. Apresentam também alto teor 

de proteínas, fibras e ferro, fazendo dessas hortaliças uma alternativa para dietas mais 

balanceadas. Entretanto, mais estudos precisam ser desenvolvidos para confirmar esses 

potenciais e para maiores esclarecimentos relativos a cuidados com cultivo e a presença de 

substâncias tóxicas ou antinutricionais.  
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