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BARBOSA, Tadeu Patêlo. Levantamento das Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC) em assentamentos alagoanos e difusão através de ferramentas inovadoras. 122 f. 2019. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal 

Deodoro, Instituto Federal de Alagoas, Marechal Deodoro, 2019. 

 

RESUMO 

 

As plantas alimentícias não convencionais (PANC) são aquelas com distribuição 

limitada, restringidas a determinadas localidades, tendo grande peso na alimentação e na cultura 

de populações tradicionais. Essas PANC estão entre as fontes de alimentos que se desenvolvem 

em ambientes naturais sem a necessidade de insumos e da derrubada de novas áreas, porém 

embora disponíveis a um custo baixo, ainda são desconhecidas e subutilizadas por uma parcela 

significativa da população. O presente trabalho objetivou analisar a dinâmica dos hábitos 

alimentares e fazer o levantamento das PANC em assentamentos da reforma agrária em 

municípios de Alagoas, verificar a ocorrência das PANC em feiras livres da capital do estado e 

propor três produtos educacionais (oficinas, cartilha e aplicativo para dispositivo móvel) para 

divulgação dos resultados obtidos. Para o levantamento das informações quanto ao uso de 

PANC foram aplicados questionários e os dados foram tabulados em planilha eletrônica e 

transformados em tabelas e gráficos. Em cada um dos assentamentos visitados foram 

identificadas entre doze e quatorze espécies diferentes de PANC inseridas no contexto social 

dessas comunidades, e no total foram encontradas vinte e cinco diferentes espécies de PANC 

ao avaliar os assentamentos conjuntamente. A pesquisa identificou que há público alvo tanto 

para a comercialização das PANC como também para produtos educacionais voltados a essa 

temática. Há várias opções de PANC que poderiam ser comercializadas pelos moradores dos 

assentamentos podendo assim contribuir com a renda familiar do assentados. O presente estudo 

originou três ferramentas inovadoras com o propósito educacional: as oficinas, a cartilha e o 

aplicativo para dispositivos móveis “Info PANC”, os quais foram bem recebidos e bem 

avaliados pelos usuários, assim como o propósito das oficinas foi atingido, já que a degustação 

dos preparos culinários atraiu os ouvintes, que elogiaram os pratos e as informações 

compartilhadas. 

 

Palavras-chave: Soberania Alimentar; Biodiversidade; Agroecologia; Cartilha Educacional; 

Aplicativo para dispositivos móveis.  
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BARBOSA, Tadeu Patêlo. Research of Unconventional Food Plants (UFP) in settlements of 

Alagoas/Brazil and diffusion through innovative tools. 122 f. 2019. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal 

de Alagoas, Marechal Deodoro, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Unconventional food plants (UFP) are those with limited distribution, restricted to certain 

localities, having great value in the food and culture of traditional populations. These UFP are 

among the food sources that grow in natural environments, without the need for inputs and 

overthrow of new areas, but although available at a low cost, are still unknown and underused 

by a significant portion of the population. The present work aimed to analyze the dynamics of 

eating habits and search the UFP in agrarian reform settlements in cities of Alagoas, verify the 

occurrence of UFP in free markets in the state capital, perform workshops and propose three 

educational products (workshops, booklet and mobile app) to spread the results obtained. To 

collect the information about the UFP use, questionnaires were applied and the data were 

tabulated in electronic spreadsheet and transformed into tables and graphs. In each one of the 

visited settlements were identified between twelve and fourteen different UFP species inserted 

in the social context of these communities, and in total twenty-five different UFP species were 

found when evaluating the settlements together. The research identified that there is a target 

audience to commercialize the UFP, as well as for educational products related to this thematic. 

There are several UFP options that could be sold by the residents of the settlements, thus 

contributing to the settlers' family income. The present study originated three innovative tools 

for educational purposes: the workshops, the booklet and the mobile app “Info PANC”, which 

were well received and well evaluated by users, who praised the dishes and the shared 

information, as well as the purpose of the workshops was achieved, as the tasting of the culinary 

preparations attracted the listeners, who praised the dishes and the shared information. 

 

Key words: Food Sovereignty; Biodiversity; Agroecology; Educational Booklet; Mobile app. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da história humana, uma variedade de plantas vem sendo utilizada como 

fonte de alimentação, seja de forma direta (consumo direto) ou indireta (alimentação de animais 

que serão destinados para o consumo humano). Assim, a utilização das plantas com finalidade 

alimentícia representa alternativa de subsistência para comunidades rurais, além de geralmente 

contribuírem com a economia local e regional (NESBITT et al., 2010).  

Sob outra perspectiva, Neto (1985) cita que a modernização da agricultura proporcionou 

por um lado benefícios para os envolvidos no agronegócio, mas teve como consequência para 

outros, como os agricultores familiares, dificuldades de reprodução e viabilização de sua 

produção diante das barreiras impostas pelo mercado, demonstrado a insustentabilidade do 

ponto de vista socioambiental, pois o que acaba predominando nesse modelo é a maximização 

do lucro e da produção, não levando em consideração os aspectos sociais das famílias 

agricultoras. 

Em adição, Toledo e Barrera-Bassols (2015) dizem que a implementação de um 

conjunto de tecnologias atualizadas, como sementes melhoradas, fertilizantes químicos e 

agrotóxicos, fez com que muitos agricultores abandonassem todas as práticas historicamente 

construídas, ocorrendo não só a mudança nessa base técnica, mas também na lógica de gestão 

do conhecimento, pois com a perda de sementes nativas, perde-se também os conhecimentos 

necessários para o cultivo dessas sementes. Da mesma forma ocorre com o uso da matéria 

orgânica e outras práticas que o homem do campo deixou de realizar. Esse fenômeno é chamado 

de perda da memória biocultural. 

Tavares e Ramos (2006) informam que até alguns anos atrás os recursos alimentares 

não convencionais eram vistos como símbolos do atraso socioeconômico de algum indivíduo, 

região ou país. No entanto, devido à procura por alimentos mais saudáveis e de maior qualidade, 

coletados em ambientes naturais e sem o uso de agrotóxicos, as espécies não convencionais 

vêm ganhando reconhecimento como fatores potencialmente capazes de melhorar a 

qualidade na alimentação de muitas famílias rurais e urbanas (ZUIN & ZUIN, 2008). 

No passado, muitas espécies não convencionais foram amplamente utilizadas na 

alimentação diária de famílias rurais (MENDES, 2006), mas as alterações nos hábitos 

alimentares, causadas pela modernização da agricultura, o êxodo rural, o desmatamento e a 

urbanização da zona rural, acarretaram na redução da diversidade no consumo e na produção 

de alimentos (MARIANTE ET AL., 2008). 
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O Brasil é um país de proporções continentais, seus 8,5 milhões km² ocupam quase a 

metade da América do Sul. Essa extensão cria uma grande variedade de biomas, e isso reflete 

na enorme riqueza da diversidade biológica brasileira. Mais de 20% do número total de espécies 

da Terra estão no Brasil, e por essa razão o país abriga a maior biodiversidade do planeta, 

ocupando o posto de principal nação entre os 17 países com maior heterogeneidade biológica 

(BRASIL, 2010). 

De acordo com Manual de Hortaliças Não Convencionais do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil, 2010), as hortaliças não convencionais são aquelas 

com distribuição limitada, restringidas a determinadas localidades, tendo grande peso na 

alimentação e na cultura de populações tradicionais. Além disso, são espécies que não estão 

organizadas enquanto cadeia produtiva propriamente dita, diferentemente das hortaliças 

convencionais, como a batata, tomate, entre outras. Por essa razão, acabam por não despertar o 

interesse comercial por parte das empresas do setor. 

As plantas alimentícias não convencionais (PANC) estão entre as fontes de alimentos 

que se desenvolvem em ambientes naturais sem a necessidade de insumos e da derrubada de 

novas áreas (Bressan et al., 2011). Porém, muitas dessas plantas, embora disponíveis a um custo 

baixo, ainda são desconhecidas e subutilizadas por uma parcela significativa da população 

(Kinupp, 2007). 

De acordo com Kelen et al. (2015), atualmente, existe uma necessidade urgente da 

promoção de mutualidade entre o conhecimento científico e o popular, junto com a busca de 

uma maior integração entre a economia e a biodiversidade, promovendo a conservação e a 

sustentabilidade dos nossos biomas. 

Dessa forma, o resgate e a valorização na alimentação diária dessas espécies não 

convencionais representam ganhos significativos do ponto de vista cultural, econômico, social 

e nutricional, considerando a tradição no cultivo por várias comunidades (KINUPP & 

LORENZI, 2014). 

A preocupação da humanidade com uma melhor alimentação é um fenômeno 

relativamente recente. Quando se fala no resgate da utilização de plantas que não são comuns 

na alimentação diária, mas que possuem bons valores nutricionais e que não são necessários 

grandes tratos culturais para o desenvolvimento dessas espécies, isso se torna algo ainda mais 

novo.  

No estado de Alagoas, estudos nessa área são raros, e por essa razão são extremamente 

necessários para a modificação desse cenário, possibilitando assim o auxílio no 
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desenvolvimento da soberania alimentar, principalmente para as populações mais carentes. 

Logo, é necessário tornar atrativo o consumo das PANC pela população em geral, criando o 

interesse nesse tema. 

Em conjunto, soluções tecnológicas voltadas para a agricultura vêm sendo destaque nos 

últimos anos, já que promovem, dentre outras coisas, a economia de recursos, como é o caso de 

técnicas mais modernas na irrigação, que resultam em menor gasto de água durante o ciclo 

produtivo das diversas culturas. Nesse sentido, a criação de produtos educacionais que estreitem 

a relação da tecnologia com a cultura do campo, de fácil entendimento e utilização pelos 

usuários, e que promovam a cooperação, pode ser um dos melhores aliados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Breve histórico das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 

 

O pioneiro nos estudos e divulgação das Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC) na América do Sul foi o professor argentino Eduardo Hugo Rapoport. Nesse momento 

inicial, as plantas não convencionais possuíam as denominações “malezas comestibles”, 

“yuyos”, “plantas nativas comestibles” e “plantas silvestres comestibles” (KINUPP & 

LORENZI, 2014). 

Plantas alimentícias em sentido amplo, de acordo com a Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO), são aquelas que possuem uma ou mais partes que 

podem ser utilizados na alimentação humana, tais como: raízes tuberosas, tubérculos, bulbos, 

rizomas, colmos, talos, folhas, brotos, flores, frutos e sementes ou ainda látex, resina e goma, 

ou que são usadas para obtenção de óleos e gorduras alimentícios. Esse conceito também 

engloba as especiarias, substâncias condimentares e aromáticas, assim como plantas que são 

utilizadas como substitutas do sal, adoçantes, amaciantes de carnes, corantes alimentícios e 

aquelas utilizadas na fabricação de bebidas, tonificantes e infusões (KINUPP, 2018). 

Kinupp (2018) afirma que PANC é um acrônimo que busca contemplar as plantas que 

possuem uma ou mais das categorias de uso alimentício que não são do dia a dia da grande 

maioria da população de uma região, de um país ou mesmo do planeta, já que atualmente, no 

geral, a alimentação da população é básica, muito homogênea, monótona e globalizada.  

Assim, o termo PANC envolve todas as plantas que têm uma parte ou mais partes que 

podem ser consumidas na alimentação humana, sendo elas exóticas, nativas, silvestres, 

espontâneas, ruderais ou cultivadas, inclusive espécies alimentícias convencionais, mas que 

possuem partes, porções e/ou produtos alimentícios não convencionais (KINUPP, 2018). 

Muitas plantas são chamadas de “daninhas” ou “invasoras” apenas porque ocorrem entre 

as plantas cultivadas ou em locais onde as pessoas acreditam que não devem ocorrer. No 

entanto, desconhecidas e negligenciadas por grande parte da população, inclusive por órgãos 

de Fomento, muitas espécies têm grande importância alimentícia, por possuírem significativos 

teores nutricionais, e por essas razões tornam-se importantes na alimentação diária (KINUPP 

& LORENZI, 2014).  

Borges e Silva (2018), através de pesquisa qualitativa em feiras na cidade de 

Manaus/AM, identificaram que o uso das PANC está profundamente ligado ao conhecimento 
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familiar, passado de geração em geração, ou seja, uma pessoa mais velha ou que tenha 

conhecimentos sobre o preparo e manuseio das espécies, passa uma receita a seus jovens e 

assim os conhecimentos se perpetuam. 

Kinupp (2007) salienta que por serem desconhecidas pela maioria da população, os 

povos mais antigos e com culturas seculares, como os indígenas, têm a vantagem de 

conhecerem essas espécies pouco usuais na sociedade moderna, assim como o seu uso potencial 

na alimentação.  

Em adição, Rocha et al. (2018) destacam que a utilização de PANC por comunidades 

indígenas e tradicionais brasileiras, mesmo algumas com fins medicinais, torna-se parte 

importante na cultura destas populações. Além de envolver a alimentação, essas plantas fazem 

parte do contexto social dessas comunidades, seja no consumo de chás, sucos e bebidas, 

preparações alimentícias ou através do consumo in natura, ajudando a delinear e conceber o 

conceito de identidade cultural e etnobotânica. 

Chaves (2016) realizou pesquisa com comunidades ribeirinhas do baixo Tapajós, e 

constatou que as mesmas ainda possuem conhecimentos relacionados a espécies de PANC, 

utilizando-as na alimentação, sobretudo os frutos in natura. 

 

2.2 Importância das PANC na valorização da biodiversidade e soberania alimentar 

 

Na origem e desenvolvimento dos diversos povos da humanidade ocorreram grandes 

privações de suas necessidades básicas, como alimentação e abrigo. Quando analisamos a 

necessidade de alimentos, ocorrem crises de fome recorrentes, em alguns casos locais 

(endêmica), e, mais raramente, de forma generalizada (pandêmica), como as crises que afetaram 

o continente europeu durante vários séculos (KINUPP & LORENZI, 2014). 

A fome pode ser causada por catástrofes ambientais diversas, guerras e crises 

econômicas. A produção mundial atual de gêneros alimentícios é maior do que a efetivamente 

necessária para alimentar a população do planeta, e, somado a esse problema, têm-se grandes 

desperdícios na cadeia produtiva, desde o campo até a destinação do consumidor final. Junto a 

esses fatores, a humanidade não utiliza ou subutiliza espécies nativas ou com potencial para 

complementação alimentar, diversificação dos cardápios e dos nutrientes ingeridos (KINUPP 

& LORENZI, 2014). 

Wilson (2012) explica que aproximadamente 30.000 espécies vegetais possuem partes 

comestíveis, sendo que destas, ao longo da história humana, apenas 7.000 foram cultivadas com 
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fins alimentícios. Atualmente, 90% do alimento mundial vêm de apenas vinte espécies, as 

mesmas descobertas por nossos antepassados, sendo que destas, apenas três delas (trigo, milho 

e arroz) fornecem mais da metade deste percentual. 

Em adição, Ranieri (2017) afirma que uma alimentação diversificada pode trazer todos 

os nutrientes que nosso organismo precisa, e, ao encontro desse argumento, as PANC são um 

ótimo caminho para uma alimentação adequada, saudável e responsável. Já para o ambiente, 

produzir uma PANC significa reconhecer espécies nativas cujo uso está desaparecendo e 

também valorizar a nossa biodiversidade, pois muitas ainda são subutilizadas como alimento. 

Muitas plantas não convencionais, por sua resistência e produção variada, garantem um 

alimento saudável, disponível o ano todo e sem grande custo.  

Desde os anos 80 em todo o Brasil vêm se intensificando as discussões sobre a segurança 

e soberania alimentar e nutricional da população, incluindo os agricultores, bem como as formas 

de produção e de obtenção dos alimentos (BURITY et al., 2010; CARNEIRO et al., 2012). 

Assim observa-se um interesse maior por parte de diversas áreas sobre o tema da soberania 

alimentar e nutricional e a relação com a agroecologia, a etnobotânica, os recursos alimentares 

não convencionais, entre outros (PILLA, 2006; RUFINO, 2008). 

O conceito de Soberania Alimentar nasce fazendo contraponto ao conceito de Segurança 

Alimentar estabelecido pela FAO, pois compreende-se que um povo para ser livre precisa ser 

soberano e essa soberania passa pela alimentação. Assim, são os direitos inerentes aos povos 

de produzir seus próprios alimentos e definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis 

de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda 

sua população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a 

diversidade dos modos camponeses de produção (MPA, 2016). 

Há elevado potencial nessas espécies vegetais não convencionais, além de se 

desenvolver rápido no solo brasileiro, que possui uma flora bastante diversificada. Adversa a 

essa realidade, a matriz agrícola no país é baseada na exploração comercial de poucas espécies 

exóticas que foram domesticadas (KINUPP & LORENZI, 2014). 

Reforçando esse ponto, o Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2010) cita que apesar 

de toda essa riqueza em forma de conhecimentos e de espécies nativas, a maior parte das 

atividades econômicas nacionais se baseia em espécies exóticas. A cana-de-açúcar é oriunda da 

Nova Guiné, o café da Etiópia, o arroz das Filipinas, a soja e a laranja da China, o cacau do 

México e o trigo tem origem asiática. O setor da agroindústria brasileira responde sozinho por 

cerca de 40% do PIB nacional.  
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O valor da biodiversidade brasileira é incalculável, e sua redução compromete a 

sustentabilidade do meio ambiente, a disponibilidade de recursos naturais e, assim, a própria 

vida na Terra. Em contraponto, sua conservação e uso sustentável resultam em incalculáveis 

benefícios à humanidade. Assim, é fundamental que sejam intensificadas pesquisas em busca 

de um melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira (BRASIL, 2010). 

Outra questão alarmante é o fim dos recursos naturais e a perda cada vez maior de nossa 

biocapacidade, que é a capacidade dos sistemas ecológicos gerarem recursos naturais e absorver 

os resíduos gerados. Isto é, a área necessária está aumentando consideravelmente ao longo das 

últimas décadas, superando de maneira expressiva a área disponível de biocapacidade. Soma-

se a isso uma necessidade cada vez maior de fluxo de transportes para os produtos altamente 

processados e embalados, já que muitos são provenientes de longas distâncias, o que gera maior 

emissão de gases que contribuem com o efeito estufa (WWF, 2018). 

Dutra (2013) afirma que constitui sintoma de perigo a soberania alimentar de muitas 

famílias da zona rural a substituição dos alimentos tradicionais por produtos industrializados, 

já que resulta em maior dependência de alimentos externos e com custo financeiro para essa 

população. 

Nesse sentido, Ranieri (2017) diz que as PANC devem estar relacionadas com aquilo 

que o ambiente local pode proporcionar. O interesse não é importar alimentos de longe, e sim 

maximizar aquilo que pode ser oferecido em torno de um certo local. Todas as regiões do Brasil 

possuem um grande potencial para explorar plantas alimentícias não convencionais, sejam elas 

nativas ou originárias de outros lugares.  

As hortaliças e legumes convencionais, como a couve, a cenoura e a batata, possuem 

cuidados muito semelhantes em relação ao seu cultivo e necessitam de solos férteis, com 

irrigação periódica e luz solar abundante. Contudo, muitas PANC apresentam necessidades 

distintas, podendo ocupar espaços onde há pouca insolação, cujo solo não seja tão fértil, ou 

úmido ou seco demais para as culturas convencionais. Além disso, as PANC, quando cultivadas 

pelos agricultores, ajudam a aproveitar áreas antes improdutivas, e por possuírem exigências 

sazonais distintas, trazem uma oferta maior de alimentos ao longo do ano (RANIERI, 2017).  

 

2.3 Políticas públicas relacionadas as PANC 

 

O Brasil publicou em 2002 o Decreto nº 4.339, que instituiu os princípios e diretrizes 

para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. Em 2006, através da Lei nº 
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11.346, foi instituído o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. Já 

em 2010 foi publicado o Decreto nº 7.272/2010, que regulamenta a Lei nº 11.346 e estabelece 

os parâmetros para a elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Embora na época da publicação desses instrumentos legais ainda não houvesse surgido 

ou poderia estar nascendo a sigla “PANC”, em seus diversos artigos é possível perceber o 

interesse governamental em preservar a diversidade biológica do país.  

As plantas alimentícias não convencionais podem ser inseridas na preservação do 

patrimônio verde no Brasil, além de outros tópicos, como a soberania e segurança alimentar. 

Um dos resultados que pode ter correlação com essas políticas focadas na soberania alimentar 

foi a saída do Brasil em 2014 do Mapa da Fome das Nações Unidas (BRASIL, 2014) 

Na esfera estadual, recentemente o governo do Amazonas sancionou a Lei 4.813, de 17 

de abril 2019, que determina que o Poder Executivo crie um Programa de Incentivo ao Cultivo 

e à Comercialização de Plantas Alimentícias Não Convencionais. O programa busca incentivar 

o crescimento da agricultura familiar por meio do processo de transição agroecológica, sem uso 

de agrotóxico, e a propiciar a melhoria da qualidade de vida dos consumidores através das 

PANC, inclusive podendo adotar medidas de redução e/ou isenção de taxas e impostos que 

incidam ou venham a incidir sobre o cultivo e a comercialização das PANC. 

Em consonância, a prefeitura de Jundiaí/SP através de um projeto desenvolvido pelo 

Departamento de Alimentação e Nutrição, tornará a cidade como a primeira do mundo a incluir 

espécies de PANC na merenda escolar. O projeto, denominado “Inova na Horta”, faz parte do 

Programa Escola Inovadora, tem por objetivo agregar valor nutricional à alimentação das 

crianças, além de difundir conhecimento às famílias. O trabalho que inspirou a atuação na 

cidade foi desenvolvido em uma escola de São Paulo, sob supervisão de Guilherme Reis 

Ranieri, do Instituto Kairós, ONG responsável pela implementação desse programa (TVTEC 

News Jundiaí, 2019). 

Já em Alagoas, embora não haja relatos de políticas públicas voltadas para o estímulo 

do comércio e consumo das PANC, foi divulgado em matéria de programa televisivo que uma 

escola no município de Paripueira está utilizando folhas de moringa (Moringa oleifera) na 

alimentação de crianças em creche, projeto desenvolvido pela ONG Associação Comunitária e 

Beneficente Vila Ana Maria – ABEVILA (Portal G1, 2019).  

 

2.4 A diversidade das espécies de PANC no Brasil 
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 Oliveira Júnior et al. (2018) listaram mais de uma centena de espécies nativas com 

capacidade para o desenvolvimento de atividades econômicas em Joanópolis/SP. A valorização 

da biodiversidade e dos recursos naturais são capazes de promover melhoria na qualidade de 

vida das populações locais, com maior equilíbrio ecológico e justiça social. Assim, é possível 

perceber que há potencial econômico em novas cadeias produtivas da sociobiodiversidade.  

Kinupp & Lorenzi (2014) catalogaram cerca de 351 espécies de PANC que 

consideraram as mais promissoras. Como o Brasil é um país com uma grandiosa fauna e flora, 

é natural que exista uma elevada diversidade de espécies que podem ser utilizadas na 

alimentação. De fato, em muitos casos uma determinada planta ou parte de planta pode ser de 

uso corriqueiro dos habitantes de uma localidade, porém em outra região pode não ter valor, e 

acaba não sendo utilizada na alimentação daquela determinada população. 

Buscando auxiliar na mudança desse cenário, são necessários mais trabalhos científicos 

que relacionem as PANC como alternativa viável à soberania alimentar e diversidade 

nutricional, porém atualmente pesquisas nessa área são escassas, principalmente em Alagoas.  

No geral, os estudos relacionados a estas espécies vegetais não convencionais envolvem 

comunidades carentes e em situação de risco social, como as indígenas, assentamentos da 

reforma agrária, ribeirinhas, dentre outras.  

O conhecimento obtido em trabalhos científicos dessa natureza, quando repassados para 

essas populações, pode provocar mudanças positivas na segurança alimentar e nutricional das 

mesmas. Concordando com esse ponto, Castelo Branco (2014) destaca a importância da 

tradução dos estudos científicos em uma linguagem mais simples e adequada ao público leigo.  

Através de pesquisa bibliográfica foi possível perceber que duas espécies são comuns 

na maioria das localidades do país, podendo assim serem inseridas mais facilmente na 

alimentação diária: A ora-pro-nóbis e a taioba. 

 

2.4.1 Ora-pro-nóbis - Pereskia aculeata Mill.  

 

A Pereskia aculeata Mill. é uma espécie do tipo trepadeira, nativa no Sul, Sudeste e 

Nordeste do país, sendo raramente cultivada comercialmente, exceto algumas espécies com 

foco no paisagismo. Geralmente as plantas crescem espontaneamente em áreas em que a ação 

do ser humano provocou alguma degradação, como em pastagens. (KINUPP & LORENZI, 

2014). 
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Figura 1: Folhas de Ora-pro-nóbis (Pereskia Aculeata Mill.) 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

O estado de Minas Gerais é onde se encontra mais comumente essa espécie, sendo 

corriqueiro encontrá-la em quintais e hortas. A culinária mineira utiliza as folhas, flores e frutos 

de várias formas, tanto cruas quanto cozidas. Como boa parte da porção aérea da planta pode 

ser utilizada na culinária, essa espécie é bastante versátil na cozinha, podendo dar origem a 

pratos diversificados, como pães, geleias e farinhas para enriquecimento nutricional de outros 

pratos (KINUPP & LORENZI, 2014). 

SATO et al. (2018) verificaram que a adição de farinha das folhas secas de ora-pro-

nóbis na composição de massa de macarrão aumentou significativamente o teor de fibras, bem 

como de cálcio e ferro. Quando se fez a análise sensorial, 80% dos potenciais consumidores 

aprovaram essa alternativa saudável de utilização dessa espécie. 

Embora a utilização das folhas da Pereskia aculeata Mill. seja o mais comum, os frutos 

e as flores também possuem valor nutricional. Nessa perspectiva, Silva et al. (2018) 

encontraram diferenças significativas nos conteúdos de compostos bioativos e capacidade 

antioxidante dependendo do estádio de maturação dos frutos de ora-pro-nóbis. Os frutos 

maduros apresentaram valores mais elevados de carotenoides totais, flavonoides amarelos e 

capacidade antioxidante. 
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2.4.2 Taioba – Xanthosoma taioba E. G. Gonç.  

 

Até pouco tempo acreditava-se que a espécie brasileira da taioba se enquadrava na 

espécie Xanthosoma sagittifolium L., originária da América Central. Contudo, um estudo mais 

detalhado mostrou que a planta brasileira é, na verdade, uma nova espécie, denominada 

Xanthosoma taioba E. G. Gonç. (KINUPP & LORENZI, 2014). 

 

Figura 2: Folhas de variedade comestível da taioba (Xanthosoma taioba E. G. Gonç.). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Bastante utilizada na alimentação no interior de alguns estados, principalmente MG e 

RJ, tanto as folhas (branqueadas ou refogadas) quanto os rizomas (cozidos ou fritos) da taioba 

podem ter uso culinário. No entanto, devido a presença de cristais de oxalato de cálcio 

(substância que já em pequena quantidade pode ser tóxica para o corpo humano), deve-se alertar 

que o consumo só pode ser feito após passar pelo devido processo de cocção, como o 

branqueamento, que trata-se de colocar as folhas rapidamente em água fervente. A espécie deve 

ser cultivada preferencialmente sob a sombra, e as folhas devem ser colhidas bem jovens 

(KINUPP & LORENZI, 2014). 

Além de fonte de nutrientes clássicos, e, principalmente, fibra solúvel, Jackix et al. 

(2013) realizaram uma pesquisa que demonstrou o potencial da taioba na manutenção da saúde 

intestinal. Esse estudo também mostrou que o consumo por ratos da folha da taioba, após passar 

pelo devido processo de cocção, pode resultar em redução significativa dos fatores associados 

ao risco de câncer de cólon. 
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Junto ao uso culinário e dos possíveis benefícios para o organismo humano, Messias et 

al. (2015) identificaram que as folhas da Xanthosoma taioba E. G. Gonç. são utilizadas com 

fins medicinais na região de Ouro Preto/MG, para auxiliar no tratamento da anemia e como 

tônico. 

 

2.5 Produtos educacionais: Uso de aplicativos móveis e cartilhas na educação 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 

2013) define a aprendizagem móvel como aquela que envolve o uso de tecnologias móveis, 

isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar.  

Nas últimas décadas do século 20, vivenciou-se de forma intensiva a inserção das TIC 

em diferentes setores sociais. Estas tecnologias potencializaram novas formas de comunicação, 

de aprendizagem, de disseminação de conteúdos e de culturas digitais. A primeira década do 

século 21 é marcada por outra transformação tecnológica causada pela frequente utilização das 

tecnologias móveis conectadas em redes (LUCENA, 2016). 

Os tablets, notebooks, smartphones e outros dispositivos móveis têm possibilitado uma 

comunicação desprendida de lugares fixos e que utiliza diferentes linguagens e novos processos 

sociotécnicos próprios deste novo ambiente informacional e da cultura da mobilidade. Já no 

espaço escolar, a inserção das TIC foi intensificada a partir de 1997, principalmente por conta 

de políticas públicas que vêm priorizando a criação de setores de informática nas escolas, uso 

de notebooks, tablets e lousas digitais (LUCENA, 2016). 

Em adição, Nietsche et al. (2012) afirmam que o uso de tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem em ações de educação em saúde facilita a participação da comunidade, 

desde que tenha como pressuposto atender alguma necessidade daquele povo, levando o 

indivíduo a pensar, refletir, agir, transformando-o assim em sujeito ativo no próprio processo 

de desenvolvimento. 

Oliveira & Alencar (2017) afirmam que a conjuntura atual na prática de ensino é de uma 

educação fortemente digital, focada no aluno e de maneira interativa e colaborativa. Os nativos 

digitais são atores ativos no quadro educacional, que vai desde o ensino básico até o ambiente 

universitário. A geração móvel de alunos, ou mais popularmente chamada “geração polegar” 

necessita de planos curriculares que incentivem o uso de tecnologias móveis para aprendizagem 

e aquisição de conhecimento. 
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Pontes et al. (2017) desenvolveram um aplicativo para dispositivos móveis visando 

auxiliar na educação financeira, o qual foi testado com um grupo de crianças do ensino 

fundamental, na faixa etária entre 8 e 12 anos, em uma escola pública municipal em Salto/SP. 

A maioria dos usuários assentiu que o aplicativo foi relevante no propósito de auxiliar no 

aprendizado de melhores práticas financeiras. 

Já Oliveira & Alencar (2017) relataram a experiência no uso de aplicativos móveis como 

ferramenta para obtenção de informação e educação na área de saúde, principalmente de 

Medicina. As novas tecnologias de informação e comunicação utilizadas por meio de 

dispositivos móveis são atualmente o grande trunfo para uma renovação do contexto 

educacional com objetivo de favorecer uma geração de alunos que nasceu literalmente 

conectada à tecnologia. 

Mesmo diante das tecnologias móveis, o uso de materiais impressos ainda continua 

tendo algum valor, principalmente com pessoas mais idosas ou mais carentes. Nesse sentido, 

Viana et al. (2018) desenvolveram uma cartilha denominada “Alimentação Complementar da 

criança de 06 a 12 meses: O que é importante saber”, com o intuito de auxiliar na educação 

sobre o tema, e inferiram que esse tipo de abordagem pode contribuir na educação em saúde, 

principalmente quando se relaciona à promoção da saúde alimentar de populações das regiões 

que necessitam melhorar indicadores de saúde relacionados a saúde da criança.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a dinâmica dos hábitos alimentares e fazer o levantamento das Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANC) em assentamentos da reforma agrária nos municípios 

de Maragogi e Murici, no estado de Alagoas, bem como verificar a ocorrência das PANC em 

feiras livres na capital do estado e propor produtos educacionais para divulgação dos resultados 

obtidos. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

- Identificar as PANC mais comumente utilizadas em assentamentos da reforma agrária; 

 

- Realizar pesquisa com grupos de interesse potencial em PANC; 

 

- Identificar as PANC mais comumente encontradas em feiras de produtos orgânicos e 

agroecológicos na capital Alagoana; 

 

- Elaborar e distribuir uma cartilha educacional contendo informações e sugestões culinárias 

das principais PANC encontradas nos assentamentos e feiras; 

 

- Criar um aplicativo educacional para dispositivos móveis com localização de 

estabelecimentos que comercializam PANC e contendo informações e sugestões culinárias das 

principais PANC encontradas nos assentamentos e feiras. 

 

 - Realizar oficinas em escolas e assentamentos da reforma agrária, focando na utilização da 

cartilha e do aplicativo, bem como degustação de alguns preparos culinários contendo PANC. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento metodológico 

 

A presente pesquisa científica, no que diz respeito a sua finalidade, foi do tipo aplicada, 

voltada para a aquisição de conhecimento empírico, adquirido através das experiências 

relatadas pelos entrevistados. 

Quanto ao objetivo, foi uma pesquisa descritiva, que apresentou abordagem tanto de 

aspectos quantitativos como de aspectos qualitativos. Com relação aos procedimentos de coleta 

da informação, foram realizadas a pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa de campo. 

Os dados quantitativos foram tratados em planilha eletrônica, que serviram de base para 

a criação dos gráficos e tabelas apresentados. 

O tipo de pesquisa qualitativa utilizado no trabalho foi a pesquisa-ação, conforme 

descrito por Baldissera (2001), consistindo em obter os dados nas próprias comunidades 

avaliadas, valorizando o saber e a prática diária dos entrevistados, buscando por soluções para 

determinadas questões locais, unindo assim a ciência com mudanças positivas para a realidade 

de vida dessas comunidades. 

 

4.2 Locais do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em assentamentos de reforma agrária, realizado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, nas cidades de Maragogi e Murici, 

localizadas na Mesorregião do Leste Alagoano, e em feiras de Maceió, estado de Alagoas. 

A escolha das áreas de assentamentos foi realizada em conjunto com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município, dando preferências aos projetos de assentamento rurais 

mais antigos. 

O total de assentamentos selecionados foram quatro, três desses em Maragogi: Nova 

Jerusalém, Itabaiana e Junco; e um assentamento em Murici: Dom Hélder Câmara.  

A escolha por essas comunidades foi pelo fato de já apresentarem relatos de consumo 

de PANC pela sua população, o que permitiu analisar as espécies que ocorrem na região. Foram 

feitas visitas de campo nos assentamentos, bem como visitas as feiras de Maceió em que havia 

relatos de comercialização das PANC. 
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4.3 Entrevistas nos assentamentos 

 

As entrevistas foram realizadas no período de outubro de 2018 a abril de 2019, com 

famílias agricultoras residentes nos assentamentos, buscando uma amostra populacional de pelo 

menos 15%, sendo que cada entrevistado representou apenas uma família assentada. 

Durante o processo de pesquisa buscou-se a colaboração do líder da comunidade na 

interlocução com os entrevistados, membros da comunidade e na síntese das informações em 

reuniões com a participação dos entrevistados. As famílias entrevistadas foram indicadas pela 

comunidade, durante a reunião de apresentação do projeto de pesquisa. 

O formulário de pesquisa aplicado seguiu o padrão semiestruturado, sem desprezar 

eventuais informações que surgiram e foram consideradas de importância para o estudo. O 

formulário de entrevista conteve questões diretas na obtenção das informações a respeito das 

PANC, sua manipulação e o contexto do seu uso. A síntese das informações sobre as PANC 

constou do nome científico, nome popular, partes consumidas, motivo do uso e quantidade de 

citações pelos entrevistados. Os dados obtidos foram tratados em planilha eletrônica, que 

serviram de base para a criação dos gráficos e tabelas. 

 

4.4 Pesquisa com grupos de interesse 

 

Foi realizada pesquisa com grupos de potencial interesse na temática de PANC: grupos 

de consumidores de produtos orgânicos e agroecológicos, grupos sobre o tema em redes sociais 

e alunos de agroecologia do campus Maragogi/IFAL. 

Para obtenção das respostas, utilizou-se o formulário de pesquisas online “Google 

Forms” (anexo). O formulário ficou aberto aceitando respostas no período de 12/03/2019 a 

29/04/2019. Os dados obtidos foram tratados em planilha eletrônica, que serviram de base para 

a criação dos gráficos. 

 

4.5 Identificação das espécies 

 

A identificação das espécies foi feita durante as visitas de campo, juntamente com os 

moradores dos assentamentos, os quais identificaram as plantas que ocorriam na localidade 

através de seus respectivos nomes populares. Também foram feitos registros fotográficos. 
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Para identificação de nome científico e demais aspectos, utilizou-se o Guia de 

identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas de PANC, obra de Kinupp & Lorenzi 

(2014). 

Após a correta identificação, além das demais informações disponíveis no Guia 

mencionado, buscou-se na literatura científica estudos relacionados a determinadas espécies, 

visando os aspectos nutricionais, de uso geral e culinário. 

 

4.6 Visita em feiras na cidade de Maceió 

 

Durante as entrevistas e conversas com os moradores dos assentamentos, identificou-se 

que a comercialização da produção é feita em diversas feiras orgânicas e agroecológicas que 

ocorrem em Maceió/AL. 

Ao realizar a pesquisa em meios de comunicação, como redes sociais e sítios eletrônicos 

de notícias do Estado, constatou-se a comercialização de algumas espécies de PANC nas feiras 

locais.  

Por essas razões, optou-se por realizar visitas in loco a algumas feiras que ocorrem na 

capital do Estado, buscando observar questões importantes relativas ao presente trabalho. Essas 

visitas ocorreram entre novembro de 2018 e junho de 2019. 

 

4.7 Criação da Cartilha Educacional 

 

Considerando que os moradores dos assentamentos são pessoas predominantemente de 

baixo poder aquisitivo, sem acesso ou facilidade ao uso de tecnologias mais modernas, a criação 

de material em formato de cartilha impressa (e digital) vem com o propósito de possibilitar que 

os resultados obtidos cheguem também para esse conjunto de pessoas, buscando fornecer 

acesso ao conhecimento que os mesmos ajudaram a produzir.  

A cartilha, que consta nos anexos dessa dissertação, tem como conteúdo o nome popular 

da planta utilizada nas comunidades estudadas, o nome científico, os demais nomes populares, 

as informações sobre a espécie e as sugestões de usos culinários.  

Ao todo foram selecionadas 11 espécies de PANC para a confecção da cartilha. A 

escolha foi feita a partir das espécies mais citadas nas entrevistas, bem como aquelas mais 

predominantes e de maior importância nas comunidades, possibilitando assim a inclusão, de 

forma mais fácil e mais acessível, na alimentação do dia a dia dos próprios moradores. 
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Para validação dessa ferramenta educacional, foram impressas cópias físicas e 

distribuídas para moradores dos assentamentos na cidade de Maragogi, e para alunos do curso 

de Agroecologia no campus Maragogi/IFAL.   

Além de atingir o público das comunidades estudadas, o material foi disponibilizado na 

página pertencente ao grupo de pesquisa sobre PANC do campus Maragogi/IFAL, 

“pancs_maragogi” na rede social Instagram, possibilitando assim que outros interessados no 

tema possam obtê-la no futuro. 

 

4.8 Desenvolvimento de aplicativo educacional para dispositivos móveis 

  

 Buscando atingir uma maior parte da população em geral, os resultados encontrados 

nesse projeto também serviram de base para o desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móveis, criado em parceria com um profissional da área de desenvolvimento 

mobile.  

O aplicativo contém um módulo informativo, contendo as seguintes informações de 

cada PANC: nome popular utilizado nas comunidades estudadas, nome científico, demais 

nomes populares, informações sobre a espécie e sugestões de usos culinários. Foram 

selecionadas as mesmas 11 espécies utilizadas na cartilha. Além disso, há também um 

informativo sobre as principais feiras de orgânicos e agroecológicos que ocorrem em 

Maceió/AL, contendo os dias, horários e locais em que ocorrem. 

A aplicação utilizou tecnologias híbridas para o desenvolvimento, pois esse formato tem 

maior facilidade de portabilidade para as mais diversas plataformas, tal qual escolhida pela 

equipe Front-end de desenvolvimento (equipe responsável pela parte visual e de toda interação 

com o usuário), Ionic + Angular, na qual o aplicativo é desenvolvido como um SPA (Single 

Page App) consumindo toda base criada pelo Back-end (equipe responsável por banco de dados 

e lógica utilizada nas Interfaces de Programação de Aplicativos - API's), em que foi utilizado 

tecnologia Google, o Firebase, que é uma espécie de banco de dados 

(https://firebase.google.com).  

A utilização do Firebase basicamente terá duas versões, uma para alimentação dos dados 

por meio de um administrador, e outra para consumação dos dados (dentro do aplicativo). 

O aplicativo foi lançado inicialmente para sistemas Android, sendo possível acessá-lo 

através da loja de aplicativos (Play Store) buscando pelo nome “Info PANC”.  
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Para validação desse produto educacional, abriu-se um formulário de pesquisa online 

na plataforma “Google Forms” (anexo), em que foram realizadas algumas perguntas aos 

usuários, visando identificar a experiência no uso e assim buscar melhorias. Esse formulário 

aceitou respostas no período de 22/07/2019 a 05/08/2019. 

 

4.9 Oficinas de culinária com as PANC 

 

Nos dias 30 e 31/07/19 foram realizadas oficinas no campus Maragogi/IFAL, com 

alunos do curso de Agroecologia e com alguns moradores do Assentamento Nova Jerusalém. 

As oficinas foram ministradas pelo autor desta dissertação, bem como foi 

complementada pelo orientador e alguns alunos do grupo de estudo sobre PANC do campus 

Maragogi/IFAL.  

Nessas oficinas foram apresentados os resultados da pesquisa, além de serem 

distribuídas as cartilhas e as informações para a utilização do aplicativo “Info PANC”. Também 

foi realizada degustação com alguns preparos culinários contendo as PANC. 

Ao final das oficinas, foram entregues para os participantes formulários para avaliação 

da atividade. Essa ficha de avaliação se encontra nos anexos desse trabalho. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Amostragem Populacional 

 

Ao cruzar a quantidade de entrevistados e de famílias residentes nos assentamentos 

(Tabela 1), constatou-se que foi atingido o percentual mínimo desejado de amostra populacional 

(15%). 

Chegou-se a 96% de amostragem no assentamento Nova Jerusalém. Esse alto percentual 

de entrevistas se deu pela facilidade no contato com os entrevistados desse local, já que o 

campus Maragogi do IFAL se encontra dentro do assentamento. 

 

Tabela 1: Amostragem populacional dos entrevistados nos assentamentos. 

ASSENTAMENTO QTE FAMÍLIAS * QTE ENTREVISTADOS % ATINGIDA 

Nova Jerusalém (Maragogi/AL) 52 50 96% 

Junco (Maragogi/AL) 40 20 50% 

Itabaiana (Maragogi/AL) 70 13 19% 

Dom Hélder (Murici/AL) 40 19 48% 

* Cada entrevistado corresponde a um membro de família assentada. 

 

5.2 Entrevistas nos Assentamentos 

 

Os resultados da pesquisa aplicada nos assentamentos de Maragogi e Murici revelaram 

informações importantes sobre a dinâmica dessas comunidades com espécies vegetais não 

convencionais. Foi observado que nem sempre as PANC têm valor para comercialização ou 

para uso na própria alimentação diária destas comunidades. 

Por serem moradores de assentamentos da reforma agrária, a maior parte dos 

entrevistados tem a agricultura como principal fonte de renda (Gráfico 1). Os produtos 

geralmente são comercializados em feiras da agricultura orgânica, espalhadas pela cidade de 

Maceió, capital de Alagoas. A maioria dos produtos são de uso convencional, mas em algumas 

feiras já se comercializam produtos utilizando as PANC. 
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Gráfico 1: Principal fonte de renda dos entrevistados nos assentamentos. 

 
 

Apesar de terem produção satisfatória, os feirantes relataram dificuldades na 

comercialização, informando que a rotina é cansativa e quase sempre voltam com a maior parte 

da produção. 

 Uma melhor divulgação dos benefícios desses produtos pode auxiliar na melhoria da 

venda da produção, assim como a criação e parceria com redes de consumo poderia melhorar a 

comercialização. 

Coradin, Siminski e Reis (2011) afirmam que a conservação destas espécies nativas e o 

aproveitamento adequado como fonte de alimento pode aumentar a diversidade alimentar e a 

renda do produtor rural. 

A maior parcela dos entrevistados nos assentamentos possui apenas o ensino 

fundamental incompleto (Gráfico 2), podendo ser justificado pelo fato de serem 

predominantemente agricultores, que não tiveram facilmente acesso à educação.   
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Gráfico 2: Grau de escolaridade dos entrevistados nos assentamentos. 

 

 

Apesar da maior parte dos entrevistados não conhecerem especificamente a sigla PANC 

(Gráfico 3), promovendo um diálogo sobre o consumo de algumas plantas que cresciam 

espontaneamente nas proximidades de suas residências e que normalmente não se tinha 

interesse na comercialização, foi possível identificar que todas as comunidades utilizaram ou 

utilizam alguma espécie que se encaixa na categoria de PANC, algumas com fins alimentícios 

e outras com fins medicinais. 
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Gráfico 3: Conhecimento do termo “PANC” pelos entrevistados nos assentamentos. 

 
 

No Assentamento Dom Hélder Câmara identificou-se que essa comunidade, em um 

evento promovido pelo campus Murici do IFAL em junho de 2018, recebeu a visita do professor 

e pesquisador Valdely Ferreira Kinupp, criador da sigla “PANC” e um dos maiores 

pesquisadores da área. 

Nota-se que a visita do especialista foi importante para auxiliar na mudança de visão 

dos moradores desse assentamento com relação as PANC, pois, quando comparado aos outros 

assentamentos estudados, os moradores demonstraram ter um melhor conhecimento das várias 

PANC que ocorrem espontaneamente no local em que residem. 

Essa importância também é reforçada no Gráfico 4, em que 15% dos entrevistados no 

assentamento Dom Hélder Câmara conheceram as PANC através de cursos de extensão 

promovidos pelo campus Murici/IFAL. Assim, a comunidade localizada neste município teve 

mais acesso às informações relativas ao tema, devido aos eventos promovidos pelo campus do 

IFAL. Assim, um trabalho de divulgação pode auxiliar a manter viva essa cultura, sendo isso 

de mais importância ainda para essas comunidades em situação de risco. 

Kinupp e Lorenzi (2014) afirmam que há a necessidade de ampliação dos estudos 

botânicos, reprodutivos, ecológicos, genéticos e moleculares das PANC e frutas nativas, 

objetivando a multiplicação nas propriedades e oferecer como alimento, assim como a 

necessidade de mais pesquisas científicas sobre características bromatológicas e de valor 

nutricional.  
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Também são importantes estudos que envolvam tecnologia de alimentos, buscando a 

utilização mais adequada de determinada espécie no contexto em que está inserida. 

Ao serem questionados sobre como tomaram conhecimento dessas espécies vegetais 

alimentícias não convencionais (Gráfico 4), 54% dos entrevistados no assentamento Nova 

Jerusalém afirmaram que não sabiam que poderia servir de alimento, porém 34% disseram que 

foi através da sabedoria familiar, e 10% conheceram através de mídias sociais. 

 

Gráfico 4: Meio através do qual os entrevistados dos assentamentos conheceram as PANC. 

 

 

Já no assentamento Junco, 75% dos entrevistados afirmaram tomar conhecimento 

através da sabedoria popular, enquanto no Dom Hélder Câmara foram 58% nessa categoria. 

Em consonância, Kinupp e Barros (2007) afirmam que as mudanças ocorridas no perfil 

da população rural devido aos fenômenos de urbanização e êxodo rural, bem como a 

propaganda advinda das indústrias de alimentos industrializados, favorecendo que recursos 

alimentares não convencionais percam gradativamente espaço na alimentação diária dos 

brasileiros. 

Conforme mostra o Gráfico 5, verifica-se que as PANC são utilizadas em suas 

comunidades principalmente por estarem no entorno de suas residências ou para uso medicinal. 
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Gráfico 5: Motivos de consumo das PANC pelos entrevistados dos assentamentos. 

 

 

Em consonância com o fato do consumo de PANC pelos entrevistados estar ligado a 

determinada planta ser comum na região em que residem, Justen (2013) realizou pesquisa sobre 

o uso das plantas nativas alimentícias no estado de Santa Catarina, verificando que a coleta e o 

uso de produtos nativos são realizados ocasionalmente pelos residentes nas proximidades das 

florestas catarinenses.  

No entanto, foram observadas apenas algumas experiências de coleta e comercialização 

de frutas de espécies nativas in natura ou processadas, porém com pouco aproveitamento 

comercial, constatando-se desconhecimento do potencial alimentar e econômico dessas 

espécies. 

Esse desconhecimento também foi observado nos assentamentos avaliados. 

Praticamente todas as PANC encontradas não são utilizadas na alimentação corriqueira dos 

moradores, salvo algumas exceções. Por consequência, também não é realizado o cultivo 

visando fins comerciais.  

De acordo com a Tabela 2, as espécies mais utilizadas no assentamento Nova Jerusalém, 

Itabaiana e Junco são as folhas de taioba, o coração/mangará/umbigo da bananeira, as folhas da 

macaxeira e o bredo. 
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Já no assentamento Dom Hélder Câmara as espécies mais utilizadas são: as folhas de 

bredo-de-porco, as folhas de taioba, o coração/mangará/umbigo da bananeira, o palmito do 

caule da bananeira e as folhas de João-Gomes/Major-Gomes. 

 

Tabela 2: Nome científico e popular, partes consumidas, usos e quantidade de citações (incluso percentual) das Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANC) citadas pelos entrevistados nos assentamentos Nova Jerusalém, Itabaiana, Junco e 

Dom Hélder Câmara. Maceió-AL, 2019. 

ASSENTAMENTO 
NOME 

CIENTÍFICO 

NOME 

POPULAR 
PARTES CONSUMIDAS USOS 

QTE 

CITAÇÕES 
% 

N
O

V
A

 J
E

R
U

S
A

L
É

M
 

(M
A

R
A

G
O

G
I/

A
L

) 

Xanthosoma 

taioba E. G. Gonç 
Taioba folhas refogados, sopas 16 31% 

Musa X 

paradisiaca L. 
Bananeira 

Coração/Mangará, fruto 

verde 
refogados, xarope 8 16% 

Manihot esculenta Mandioca folhas refogados, massas de bolo (folhas secas) 4 8% 

Plectranthus 
amboinicus 

Hortelã Grosso folhas tempero em sopas e assados, geleia 4 8% 

Ocimum 

campechianum 
Alfavaca folhas peixe cozido 3 6% 

Cucurbita pepo Abóbora sementes, folhas mais jovens tostados (sementes) e refogados 3 6% 

Mentha villosa Hortelã Miúda folhas tempero, chá 3 6% 

Ipomoea pes-

caprae 
Batata-da-praia folhas refogados 2 4% 

Hibiscus rosa-

sinensis 
Papoula/Hibisco flores chá, ornamentação 2 4% 

Eryngium 

coronatum 
Coentrão folhas, raízes assados, refogados 2 4% 

Ixora coccinea Ixora Laranja frutos, flores consumo in natura, ornamentação 1 2% 

Cichorium intybus Almeirão folhas refogados, sala crua, tempero em carnes 1 2% 

Ixora pink Ixora Pink flores ornamentação 1 2% 

Pereskia aculeata Ora-pro-nóbis folhas refogados, assados 1 2% 

TOTAL DE CITAÇÕES NO ASSENTAMENTO NOVA JERUSALÉM (MARAGOGI/AL): 51 100% 

       

IT
A

B
A

IA
N

A
 (

M
A

R
A

G
O

G
I/

A
L

) 

Musa X 

paradisiaca L. 
Bananeira 

coração/mangará, fruto 

verde, casca 
fefogados, xarope 4 21% 

Xanthosoma 

taioba E. G. Gonç 
Taioba folhas refogados, sopas 4 21% 

Amaranthus 

deflexus 
Bredo/Caruru folhas e sementes refogados, suflês, bolinhos 2 11% 

Ipomoea pes-

caprae 
Batata-da-praia folhas refogados 1 5% 

Hibiscus rosa-

sinensis 
Papoula/Hibisco flores chá, ornamentação 1 5% 

Eryngium 

coronatum 
Coentrão folhas, raízes assados, refogados 1 5% 

Canavalia 

ensiformis 
Feijão-de -Porco vagens imaturas refogados, saladas, purê 1 5% 

Cucurbita pepo Abóbora sementes, folhas mais jovens tostados (sementes) e refogados 1 5% 

Maranta 
arundinacea 

Batata de Araruta raízes matéria prima para fécula (polvilho) 1 5% 

Boerhavia diffusa Bredo-de-Porco folhas molhos, sopas, refogados 1 5% 

Manihot esculenta Mandioca folhas refogados, massas de bolo (folhas secas) 1 5% 

Hibiscus 

sabdariffa L. 
Vinagreira flores, cálices florais refogados, geleia 1 5% 

 TOTAL DE CITAÇÕES NO ASSENTAMENTO ITABAIANA (MARAGOGI/AL): 19 100% 
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J
U

N
C

O
 (

M
A

R
A

G
O

G
I/

A
L

) 

Xanthosoma 
taioba E. G. Gonç 

Taioba folhas refogados, sopas 10 24% 

Amaranthus 

deflexus 
Bredo/Caruru folhas e sementes refogados, suflês, bolinhos 6 15% 

Musa X 
paradisiaca L. 

Bananeira coração/Mangará refogados, xarope 4 10% 

Manihot esculenta Mandioca folhas refogados, massas de bolo (folhas secas) 4 10% 

Hibiscus rosa-

sinensis 
Papoula/Hibisco flores chá, ornamentação 3 7% 

Ocimum 

campechianum 
Alfavaca folhas peixe cozido 3 7% 

Amaranthus 

deflexus 
Bredo/Caruru folhas e sementes refogados, suflês, bolinhos 2 5% 

Cucurbita pepo Abóbora sementes, folhas mais jovens tostados (sementes) e refogados 2 5% 

Artocarpus 

heterophyllus 
Jaca sementes (caroço) cozido 2 5% 

Moringa oleifera Moringa folhas, sementes refogados, canjica 2 5% 

Ixora pink Ixora Pink flores ornamentação 1 2% 

Ipomoea pes-
caprae 

Batata-da-praia folhas refogados 1 2% 

Talinum 

paniculatum 

João-Gomes/Major-

Gomes 
folhas ensopados, em massas, cremes, saladas 1 2% 

 TOTAL DE CITAÇÕES NO ASSENTAMENTO JUNCO (MARAGOGI/AL): 41 100% 
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Boerhavia diffusa Bredo-de-Porco folhas molhos, sopas, refogados 16 20% 

Xanthosoma 

taioba E. G. Gonç 
Taioba folhas refogados, sopas 14 18% 

Musa X 
paradisiaca L. 

Bananeira 
coração/mangará e Palmito 

(caule) 
refogados, xarope 9 11% 

Solanum 

tuberosum 
Batata ramas e folhas refogados, omelete 9 11% 

Talinum 
paniculatum 

João-Gomes/Major-
Gomes 

folhas e sementes ensopados, em massas, cremes, saladas 9 11% 

Celosia argentea 
Rabo-de-Galo/Rim-

de-Galinha 
folhas refogados, com arroz 7 9% 

Alternanthera 
philoxeroides 

Perpétua folhas massa de bolos e pães 5 6% 

Hibiscus 

sabdariffa L. 
Vinagreira flores, cálices florais refogados, geleia 4 5% 

Manihot esculenta Mandioca folhas refogados, massas de bolo (folhas secas) 3 4% 

Artocarpus 

heterophyllus 
Jaca sementes (caroço) cozido 1 1% 

Cucurbita pepo Abóbora sementes, folhas mais jovens tostados (sementes) e refogados 1 1% 

Hibiscus rosa-
sinensis 

Papoula/Hibisco flores chá, ornamentação 1 1% 

Pereskia aculeata Ora-pro-nóbis folhas refogados, assados 1 1% 

 TOTAL DE CITAÇÕES NO ASSENTAMENTO DOM HÉLDER CÂMARA (MURICI/AL): 80 100% 

 
 

Barreira et al. (2015) identificaram 59 espécies diferentes de PANC em comunidades 

rurais em Viçosa/MG. Já no presente estudo, através das entrevistas nos assentamentos e visitas 

de campo, foi possível identificar os seguintes quantitativos de espécies diferentes de PANC: 

14 no assentamento Nova Jerusalém; 12 no Itabaiana; 13 no Junco; e 13 no Dom Hélder 

Câmara. Quando foi analisado o total encontrado nos quatro assentamentos conjuntamente, 

foram identificadas 25 espécies diferentes de PANC. 



 

41 

 

Ao verificar quais as três espécies mais citadas pelos entrevistados em cada 

assentamento, duas destas estavam entre as mais citadas em todos os quatro locais de estudo, 

que foram o coração ou mangará da bananeira (Musa X paradisiaca L.) e a taioba (Xanthosoma 

taioba E. G. Gonç). 

Durante diálogo com um entrevistado do assentamento Dom Hélder Câmara, um dos 

assentados mais antigos, revelou-se que uma parcela dos moradores fazia uso das PANC como 

alternativa aos alimentos convencionais em épocas de escassez, como a ora-pro-nóbis (Pereskia 

aculeata), popularmente chamada de “carne-de-pobre” devido ao alto teor de proteína de suas 

folhas, quando não havia recurso financeiro para a compra de proteína animal. 

Apesar do uso das folhas ser o mais comum, Kinupp e Lorenzi (2014) informam que os 

frutos da ora-pro-nóbis são ricos em carotenoides, e quando imaturos são fonte de vitamina C, 

podendo ser usados na produção de sucos, geleias, mousses ou licores. As flores dessa espécie 

também podem ser utilizadas com fins alimentícios, como em saladas e omeletes.  

A maioria dos entrevistados não citou a utilização ou aproveitamento de parte das 

espécies convencionais que normalmente são plantadas e comercializadas, mas é importante 

ressaltar o aproveitamento total e evitar desperdícios. A batata-doce (Ipomoea batatas) é 

amplamente cultivada em todos os assentamentos pesquisados, porém os moradores 

normalmente só fazem uso das raízes tuberosas. No entanto as folhas e as cascas dessa espécie 

podem ser aproveitadas. 

Pacheco et al. (2012) desenvolveram dois alimentos utilizando a batata-doce com casca, 

um bolo e um salgado. A avaliação sensorial foi realizada com 20 provadores não treinados. O 

alimento salgado obteve aprovação maior que 90% e o bolo doce teve aceitação acima de 85%, 

indicando que o aproveitamento integral dos alimentos é uma alternativa sustentável contra o 

desperdício, permitindo a elaboração de alimentos saborosos e saudáveis. 

Já Cardoso et al. (2016) desenvolveram alguns doces a base de PANC, como brigadeiro 

de baru, alfajor de hibisco e bombom de pimenta rosa. Esses doces foram comercializados e o 

público se mostrou extremamente receptivo. Alguns tipos dos doces foram totalmente vendidos. 

As folhas de taioba (Xanthosoma taioba E. G. Gonç) são utilizadas como complemento 

na alimentação da merenda na escola situada no assentamento de Murici. De acordo com 

Kinupp e Lorenzi (2014), essa planta é bastante utilizada na alimentação no interior de alguns 

estados, principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
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Tanto as folhas quanto as raízes (rizomas) são utilizados, mas só devem ser consumidos 

após passarem por processo de cozimento adequado (branqueamento), já que há oxalato de 

cálcio presente em baixa concentração nessa planta (KINUPP & LORENZI, 2014).  

Verificou-se que uma parcela dos entrevistados utiliza algumas PANC específicas por 

ser tradição em algum evento (Gráfico 5), como as folhas de bredo-de-porco (Boerhavia 

diffusa) utilizadas no almoço de sexta-feira na Semana Santa. 

 O bredo-de-porco (Figura 3), também conhecido como erva-tostão, pega-pinto, amarra 

pinto e tangará é um tipo de espinafre selvagem, porém para ser próprio para consumo as folhas 

devem ser colhidas bem jovem e escaldadas, pois aparentam ter em sua composição um certo 

teor de oxalato de cálcio. As folhas podem ser usadas em refogados, molhos e sopas. É uma 

espécie com usos medicinais diversos, popular no Brasil e no mundo, tendo suas folhas 

potencial antioxidante e ação antimicrobiana, e provável fonte de carotenoides, necessitando de 

estudos bromatológicos mais profundos (KINUPP & LORENZI, 2014). 

 

Figura 3: Bredo-de-Porco (Boerhavia diffusa) coletado no Assentamento Dom Hélder Câmara (Murici/AL). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Os entrevistados relataram que algumas espécies são utilizadas exclusivamente para fins 

medicinais, mas também são utilizadas na alimentação, como a hortelã miúda e o coração da 

bananeira (Tabela 2).  

Silva (2017) cita que no Estado do Amazonas há concentração dos estudos em plantas 

de uso medicinal (Monteiro, 1988; Vásquez et al., 2014). Apesar desse foco, outros estudos 

visam conhecer os usos alimentícios dessas espécies. Chaves (2016) estudou as PANC na 

Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no estado do Pará, e identificou 80 espécies. Já Costa e 

Mitja (2010) estudaram como os recursos vegetais eram utilizados por onze famílias que vivem 

na área rural de Manacapuru/AM, e encontraram que do total de 173 espécies, 68 são de uso 

alimentício. Fernandes (2012) registrou 45 espécies em seu levantamento de espécies florestais 

de uso alimentício na comunidade indígena Tunuí-Cachoeira. 

 

5.3 Pesquisa com grupos de interesse 

 

Os grupos de interesse foram compostos por consumidores de produtos orgânicos e 

agroecológicos, alunos de agroecologia do campus Maragogi/IFAL e grupos interessados em 

PANC encontrados em redes sociais. No total houve 187 participantes na pesquisa através do 

formulário online. 

 Ao serem questionados sobre a familiaridade com o termo “PANC”, 87,7% dos 

entrevistados indicaram já ter ouvido falar, conforme o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Conhecimento do termo "PANC" pelos entrevistados dos grupos de interesse. 

 

 

Em torno de 67% dos entrevistados (gráfico 7) afirmaram que consomem 

corriqueiramente plantas ou parte de plantas que não são normalmente comercializadas. Esse 

resultado pode indicar que há um potencial de comércio com as PANC que poderia ser 

explorado. 

 

87,70%

12,30%

JÁ OUVIU O TERMO "PANC"?

Sim Não



 

45 

 

Gráfico 7: Consumo, pelos entrevistados dos grupos de interesse, de plantas/partes de plantas que normalmente não são 

comercializadas. 

 

 

30,53% dos entrevistados relataram que conheceram as PANC através da internet 

(Gráfico 8), embora uma parcela considerável tenha conhecido através de alguém, de um livro 

sobre o tema, de disciplina em curso, escola ou faculdade e matéria em programas de televisão. 

 

Gráfico 8: Meio através do qual os entrevistados dos grupos de interesse conheceram as PANC. 

 

66,80%

33,20%

CONSOME PLANTA/PARTE DE PLANTA QUE NORMALMENTE 
NÃO SÃO COMERCIALIZADAS?

Sim Não

30,53%

18,38%
15,58%

13,71%

13,08%

8,72%

COMO CONHECEU AS PANC?

Internet Alguém apresentou

Livro sobre o tema Disciplina em curso, escola ou faculdade

Matéria em programa televisivo Em feiras de produtos orgânicos
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Apenas 8,72%, isto é, a minoria citou as feiras de produtos orgânicos como fonte 

primordial do contato com as PANC, indicando a necessidade de um trabalho melhor de 

divulgação sobre essas espécies não convencionais nessas localidades, já que geralmente é um 

nicho de possíveis interessados. 

Quando indagados sobre em qual localidade os mesmos obtêm essas plantas ou partes 

de plantas não convencionais (Gráfico 9), mais da metade dos entrevistados indicou o local em 

que reside como fonte, seguido, respectivamente, de produtores locais e em feiras de bairro ou 

munícipio. 

 

Gráfico 9: Local em que os entrevistados dos grupos de interesse obtêm plantas/partes da plantas que normalmente não são 

comercializadas. 

 

 

Observa-se que enquanto 15,22% dos entrevistados conseguem as PANC em feiras de 

bairro/município, apenas 8,7% as obtêm em feiras de produtos orgânicos, sendo necessário uma 

investigação mais profunda para entender esse fato, já que o público alvo de feiras orgânicas 

geralmente pode se interessar no consumo de PANC. 

De acordo com o Gráfico 10, em torno de 37% dos entrevistados informaram que 

consomem as PANC porque a sabedoria familiar ou popular indica, possivelmente porque o 

consumo dessas espécies está ligado ao conhecimento passado entre gerações da mesma 

família, e em muitos casos de comunidades restritas.  

 

54,89%

16,85%

15,22%

8,70%

4,35%

LOCAL EM QUE ESSAS PLANTAS/PARTES DE PLANTAS SÃO OBTIDAS

Em casa ou no local que reside De produtores locais Em feiras de bairro/município

Em feiras de produtos orgânicos Em supermercados
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Gráfico 10: Motivos de consumo das PANC pelos entrevistados dos grupos de interesse. 

 

 

Uma parcela considerável indicou que o consumo ocorre pelo fato de a planta ser 

comum na região em que mora, e por ser subproduto de outra espécie vegetal. Nesse sentido, é 

possível perceber que pode haver uma correlação com o local em que o entrevistado reside e o 

motivo pelo qual as PANC são consumidas. 

Os entrevistados também foram questionados sobre o interesse de consumir algumas 

espécies conhecidas de PANC e que também são comuns no estado de Alagoas (Gráfico 11). 

A maioria demonstrou interesse em diversas plantas, destacando-se a ora-pro-nóbis (Pereskia 

aculeata Mill.), a taioba (Xanthosoma taioba E. G. Gonç), o coração ou mangará da bananeira 

(Musa X paradisiaca L.) e a papoula ou hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). 

 

 

36,68%

26,63%

20,60%

16,08%

MOTIVOS PARA CONSUMIR PLANTAS/PARTES DE PLANTAS 
QUE NORMALMENTE NÃO SÃO COMERCIALIZADAS?

A sabedoria familiar/popular indica É comum na região em que mora

Auxilia em algum problema de saúde É subproduto de outra espécie vegetal
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Gráfico 11: Disposição dos entrevistados dos grupos de interesse em consumir determinadas PANC. 

 

 

Kinupp e Lorenzi (2014) afirmam que a banana é um fruto bastante popular e 

amplamente cultivado em regiões tropicais, incluindo o Brasil. No entanto, há valor nutricional 

nas partes não convencionais da bananeira, como o mangará (umbigo ou coração), o palmito 

(parte interna do pseudocaule), flores e cascas.  

O próprio fruto da bananeira, no caso a banana verde, vem sendo utilizada de forma não 

convencional, para produção de biomassa verde e chips de banana verde. Além desse uso, as 

cinzas oriundas da queima da parte aérea da planta podem ser usadas como substitutas do sal 

(KINUPP & LORENZI, 2014). 

19,01%

17,31%

16,83%

16,71%

15,98%

13,08%
1,09%

DISPOSIÇÃO PARA CONSUMIR DETERMINADAS PANC

Ora-pro-nóbis Coração/Mangará da Bananeira Taioba

Papoula/Hibisco Azedinha (Limão-Caieno) Batata-da-praia/Salsa-da-praia

Nenhuma das opções
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Figura 4: Conserva com as inflorescências do coração da bananeira. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Apesar da carência de estudos bromatológicos relacionados as partes não convencionais 

da bananeira, ocasionalmente pode-se encontrar o coração sendo vendido em feiras e mercados 

públicos, como verdura ou para fins medicinais, na forma de xarope (KINUPP & LORENZI, 

2014). 

Ao pesquisar por produtos contendo o coração da bananeira em sua composição, 

encontrou-se um tipo de produto que simula um preparo culinário comum, a “carne” louca de 

mangará, conforme mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Produto processado contendo mangará da bananeira. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/pancsbrasil 

 

5.4 Feiras agroecológicas e orgânicas em Maceió/AL 

 

Santos et al. (2014) dizem que a feira tem sua significância social e econômica à medida 

que contribui para o bem-estar da família produtora e para sociedade, através da melhoria da 

qualidade de vida e saúde, como também no aumento da renda do núcleo familiar. Com relação 

ao aspecto ambiental, os produtos comercializados são produzidos com a preocupação de 

manter saudáveis o solo, os trabalhadores e a sociedade.  

Dessa forma, a produção agroecológica, assim como as feiras de economia solidária, 

são uma alternativa à sustentabilidade das famílias do campo, pois consideram fatores que vão 

além da questão econômica, fortalecendo a agricultura familiar. A agroecologia possibilita aos 

agricultores determinado grau de sustentabilidade socioeconômica e ambiental, possibilitando 

as famílias do campo a desenvolverem condições necessárias para a sobrevivência. Assim, com 

o devido suporte técnico, os agricultores podem entender a viabilidade da produção 

agroecológica, e o fato de a comercialização ocorrer em grupo favorece o reconhecimento da 

agricultura familiar, bem como possibilita a permanência das famílias no campo (SANTOS et 

al., 2014). 

Através de uma imagem disponibilizada em uma rede social (Figura 6), identificou-se 

vários restaurantes na cidade de Maceió/AL com potencial de uso das PANC, além de diversas 

https://www.instagram.com/pancsbrasil
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feiras de produtos orgânicos e agroecológicos na capital alagoana, algumas em quais os 

entrevistados dos assentamentos já comercializam suas produções. 

 

Figura 6: Estabelecimentos e feiras que comercializam produtos orgânicos e agroecológicos em Maceió/AL. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ecomoradavidasustentavel/ 

 

A primeira feira visitada foi a realizada pela Secretaria da Agricultura do Estado de 

Alagoas (SEAGRI/AL), localizada no centro da cidade de Maceió (Figura 7). O evento ocorre 

toda primeira sexta-feira do mês em um espaço disponibilizado na própria Secretaria. 

 

https://www.facebook.com/ecomoradavidasustentavel/
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Figura 7: Feira de produtos orgânicos e agroecológicos promovida pela SEAGRI/AL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Nessa feira foi identificada a comercialização da PANC taioba (Figura 8), tanto in 

natura quanto em produto derivado (bolo). Além disso, no dia em que foi realizada a visita 

estava ocorrendo uma oficina de preparo e degustação de pratos com PANC. 

Nessa oficina, além da taioba, também foi possível identificar (Figura 9) os seguintes 

preparos contendo PANC: geleia produzida com hibisco/papoula (Hibiscus rosa-sinensis), 

folhas de moringa (Moringa oleifera), pétalas de ixora pink (Ixora L.) e aroeira vermelha 

(Schinus terebinthifolius Raddi). 

Padilha et al. (2017), em um estudo que buscou as PANC como alternativa para a 

gastronomia do estado de Pernambuco, identificaram que a taioba é pouco conhecida na 

culinária da região Nordeste, mas existe em quintais domésticos. Essa espécie reúne 

características que a tornam recomendada para compor o cardápio doméstico ou de restaurantes. 

A taioba tem potencial para contribuir de forma expressiva na dieta humana quando consumida 

na quantidade adequada, devido a qualidade de seus nutrientes e compostos bioativos. 

Devidamente valorizada, poderia auxiliar na mudança da visão que se tem de ser erva daninha 

ou praga da lavoura, assim colaborando em evitar a extinção dessa espécie. 

Até pouco tempo a utilização como condimento da aroeira vermelha era pouco 

conhecida no Brasil, no entanto é citada em diversos livros de alta gastronomia e de receitas 

nacionais e internacionais. Pode ser usada como substituta da pimenta-do-reino, e é 
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comercializada em supermercados, sendo seu preço bem elevado (KINUPP & LORENZI, 

2014). 

 

Figura 8: Comercialização da PANC Xanthosoma taioba E. G. Gonç. (em destaque). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 9: Pratos com PANC apresentados em oficina na Feira da SEAGRI/AL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Outra feira visitada ocorre todos os domingos a partir de seis horas da manhã, em um 

local conhecido da cidade de Maceió, a Praça Centenário. Nesta, um grupo dedicado a 

disseminação em Alagoas de conhecimento relativo às PANC periodicamente comercializa 

algumas espécies, e no dia estavam à venda os cálices florais da vinagreira (figura 10), Hibiscus 

sabdariffa L. 

 

Figura 10: Hibiscus sabdariffa L. Planta encontrada no assentamento Dom Hélder Câmara (à esq.) e cálices florais (à dir). 

 

Fonte: Barbosa, 2019 (imagem à esquerda), http://www.herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=5693 (imagem à direita). 

 

Kinupp e Lorenzi (2014) informam que a Hibiscus sabdariffa L., mais conhecida como 

vinagreira na região Norte do Brasil, é mundialmente cultivada, tanto para uso ornamental como 

para produção de frutos, cujos cálices florais carnosos e imaturos apresentam uso culinário, 

principalmente molhos, chás, sucos, geleias e refrescos. Os cálices florais também têm grande 

potencial para a produção de sorvetes e picolés. 

De acordo com Mans e Grant (2017), preparações com os cálices florais da Hibiscus 

sabdariffa são utilizadas no sistema medicinal de muitos povos, para o tratamento de uma gama 

de distúrbios, como infecção microbiana, tosses, bronquites, problemas nos rins e 

gastrointestinais. 

Essa espécie é rica em antocianinas, e suas folhas jovens e sementes também podem ser 

consumidas, após o devido preparo culinário. As sementes maduras torradas e moídas dão 

origem a uma farinha que pode ser utilizada no preparo de pães (KINUPP & LORENZI, 2014). 

http://www.herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=5693
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Em visita de campo no assentamento Dom Hélder Câmara (Murici/AL) constatou-se a 

existência da Hibiscus sabdariffa L. em vários locais, tanto é que 5% dos entrevistados nessa 

comunidade indicaram que conheciam essa espécie, conforme a Tabela 2. 

Visto que essa espécie é comum no assentamento Dom Hélder Câmara em Murici, 

algumas espécies poderiam ser utilizadas como matéria-prima para produtos processados, 

aumentando o valor agregado, e comercializados pelos moradores, como a farinha das sementes 

e os cálices florais secos, podendo assim gerar uma contribuição significativa para a renda 

familiar. 

A Hibiscus sabdariffa L. foi chamada pelos entrevistados dos assentamentos de 

“hibisco”, porém não deve ser confundindo com a espécie Hibiscus rosa-sinensis, sendo esta 

chamada pelas comunidades de “papoula”. Então, apesar de ambas ocorrerem nos 

assentamentos e possuírem coincidentemente um nome popular em comum, são espécies 

distintas. 

Embora a Moringa oleifera (Figura 11) tenha sido citada apenas por dois entrevistados 

no assentamento Junco (Tabela 2), é uma espécie de PANC que tem certo destaque. De acordo 

com Kinupp e Lorenzi (2014), essa espécie tem divulgação recente no Brasil, é muito cultivada 

em quintais na região Nordeste do país, principalmente para uso medicinal. 
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Figura 11: Moringa oleifera 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Essa espécie tem grande importância na culinária indiana, servindo de ingrediente em 

diversos preparos culinários. As folhas têm alto teor de carotenoides e é uma das melhores 

fontes entre as verduras de pró-vitamina A, podendo ser usadas como a maioria das hortaliças. 

Já os frutos de algumas variedades, quando tenros e bem jovens podem ser raspados e cozidos 

como vagem de feijão. As raízes engrossadas podem ser desenterradas, descascadas e raladas 

para uso como condimento similar a raiz-forte (KINUPP & LORENZI, 2014). 

Santos et al.  (2011) explicam que a moringa é uma árvore de pequeno porte, rústica, 

tolerante à seca, de crescimento rápido e que se adapta em uma ampla faixa de solo. Por essas 

razões, pode ser facilmente propagada. É considerada uma das árvores mais úteis para o ser 

humano, pois quase todas as suas partes possuem valor alimentício e medicinal. 

Em Alagoas, um projeto desenvolvido pela ONG Associação Comunitária e Beneficente 

Vila Ana Maria (ABEVILA), em uma escola no município de Paripueira, está utilizando folhas 

de moringa na alimentação de crianças em creche (Portal G1, 2019). 

De acordo com a nutricionista da creche, a moringa é acrescentada na sopa, no feijão, 

na carne e demais alimentos, não alterando o sabor destes (Portal G1, 2019). Pelo fato de 
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apresentar bons teores de nutrientes diversificados, essa espécie pode ser considerada como 

uma boa opção para suplementação alimentar. 

Foi encontrada em uma cooperativa de produtores em Alagoas a comercialização de 

folhas secas da moringa (Figura 12), com 100 gramas custando R$ 34,99. Por se tratar de 

espécie que cresce facilmente e sem muitos tratos culturais, essa espécie poderia ser plantada 

pelos moradores do assentamento, formando uma cadeia produtiva e gerando uma fonte de 

renda para os assentados. 

 

Figura 12: Comercialização de folhas secas de Moringa (Moringa oleifera). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Embora a moringa faça parte da cultura popular, a ANVISA recentemente proibiu a 

fabricação, a importação, a comercialização, a propaganda e a distribuição de todos os 

alimentos que contenham essa planta. A medida, válida para todo o território nacional, abrange 

tanto alimentos que contenham essa espécie como constituinte, em quaisquer formas de 

apresentação, como chá, cápsulas etc., quanto o próprio insumo (ANVISA, 2019). 

A medida foi tomada diante do fato de não haver avaliação e comprovação de segurança 

do uso dessa planta em alimentos. Além disso, foi constatado que há inúmeros produtos 

denominados e/ou constituídos de Moringa oleifera que vêm sendo irregularmente 

comercializados e divulgados com diversas alegações terapêuticas não permitidas para 

alimentos, como por exemplo: cura de câncer, tratamento de diabetes e de doenças 

cardiovasculares, entre muitas outras (ANVISA, 2019). 



 

58 

 

 Essa proibição da ANVISA pode ser considerada coerente, pois em muitos casos os 

brasileiros têm a cultura de se automedicar, seja por medicina alternativa ou por medicamentos 

convencionais sem a devida avaliação profissional, podendo agravar a condição de saúde e 

tornando ineficaz um tratamento que poderia ser utilizado em tempo hábil após o correto 

diagnóstico. Nesse sentido, Silveira (2019) cita um recente levantamento no Brasil, em que 

constatou-se que 64% dos entrevistados praticam a automedicação. 

Essa situação reforça a necessidade crescente de pesquisas relacionadas às PANC, para 

haver um arcabouço científico que possa servir de embasamento para o público em geral ao 

tomar a decisão acerca dos benefícios que a inserção dessas espécies na alimentação do dia a 

dia pode trazer. 

Em consonância, Messias et al. (2015) realizaram estudo sobre o uso popular de plantas 

medicinais e perfil socioeconômico dos usuários em área urbana na cidade de Ouro Preto/MG, 

e identificaram que o conhecimento sobre o uso tradicional dos recursos tem se revelado como 

uma ferramenta para valorização dos bens naturais e estímulo a preservação ambiental. Os 

resultados obtidos pelos autores podem subsidiar a bioprospecção de novos fármacos, assim 

como nortear futuras ações extensionistas no município na área ambiental e da saúde.  

Durante as visitas as feiras em Maceió, em conversas com os feirantes percebeu-se 

algumas dificuldades enfrentadas. Precisam acordar bem cedo para carregar o caminhão, que 

muitas vezes tem que ser custeado com recursos próprios, já que nem sem a Prefeitura do 

município consegue disponibilizar. Em seguida, se dirigem a alguma feira na capital, 

descarregam a produção e só então iniciam a comercialização. No fim do dia geralmente voltam 

com a maior parte da produção. E isso se repete de três a quatro vezes por semana. 

Trabalhos científicos voltados para a comprovação dos benefícios trazidos pelo 

consumo dos tipos de produtos comercializados nessas feiras, bem como um trabalho de 

divulgação que traduza esses resultados para uma linguagem de fácil entendimento para o 

público em geral, poderia auxiliar na melhoria dessa situação desgastante para os produtores. 

 

5.5 Produtos da pesquisa: Oficinas Educativas, Cartilha Educacional e Aplicativo 

Educacional para Dispositivos Móveis 

 

Ao todo foram realizadas quatro oficinas, uma com os moradores do Assentamento 

Nova Jerusalém e três com turmas de alunos do curso de Agroecologia do campus 
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Maragogi/IFAL. Para a oficina no assentamento Nova Jerusalém foram entregues convites na 

casa dos moradores. 

 

Figura 13: Oficina de preparos culinários com PANC feita com moradores do assentamento Nova Jerusalém (Maragogi/AL). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Na oficina realizada no assentamento Nova Jerusalém, cada convidado ao chegar 

recebeu um exemplar da cartilha “Receitas com Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC) – Plantas encontradas em assentamentos no estado de Alagoas, nos municípios de 

Murici e Maragogi”. Em seguida, proferiu-se uma breve explicação sobre o significado das 

PANC, e logo após foram degustados alguns preparos culinários com essas espécies. 

Como se trata de uma população mais carente e geralmente de idade mais avançada, o 

uso de tecnologias mais modernas pode acabar se tornando uma barreira. Por essa razão, é 

importante a distribuição de material adequado ao público-alvo, que auxilie na didática, pois 

permite que o ouvinte leve o material para casa, ajudando na consolidação do conhecimento 

abordado durante a atividade. 

Nessa perspectiva, Reis et al. (2012) relataram sobre a importância da utilização de 

materiais didáticos como a cartilha, servindo de ferramenta auxiliar na educação ambiental. Os 

autores destacam que a cartilha produzida por eles estimulou os usuários (alunos de escolas 

municipais em Cruz das Almas/BA) a buscarem por uma melhor compreensão do ambiente em 

que vivem, relacionando o que estudam na teoria com a sua importância na vida cotidiana, 

assim proporcionando uma melhor compreensão do ambiente em que vivem, e sua 
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responsabilidade na transformação do mesmo, desenvolvendo senso crítico e buscando atitudes 

que minimizem os problemas relacionados. 

A Figura 14 apresenta os pratos servidos na oficina no assentamento Nova Jerusalém 

foram: salada crua com brotos da folha de seriguela (Spondias purpurea), hortelã grande/grosso 

(Plectranthus amboinicus) e folhas de batata-doce (Ipomoea batatas); coração/mangará da 

bananeira e casca de banana (Musa × paradisiaca) refogados com verduras e temperos; chips 

de banana verde; suco das folhas de seriguela com um toque de limão; e geleia feita com pétalas 

de papoula/hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). Os alimentos foram servidos em folha de 

bananeira. 

 

Figura 14: Mesa com preparos culinários contendo PANC. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Constatou-se  que todos os participantes da oficina foram mulheres, majoritariamente 

com idade acima de 55 anos. Em consonância, Barreira et al. (2015), ao realizarem 

levantamento sobre a ocorrência de PANC na zona rural de Viçosa/MG, identificaram que os 

idosos são os maiores conhecedores das formas de uso, épocas de frutificação, ambiente de 

propagação, dentre outras utilidades das PANC. O quintal produtivo pode ser considerado uma 

alternativa de atividade produtiva para os idosos, auxiliando na ocupação destes. Além disso, 

esse fator ressalta a importância de tentar despertar o interesse dos jovens, para que esse tipo 

de cultura não possa acabar se perdendo.  
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Durante toda a oficina as ouvintes demonstravam interesse, sempre comentando que 

conheciam alguma espécie, que já tinham consumido ou que não sabiam que podiam comer 

aquela determinada planta que ocorria ali no local em que residem. Isso demonstra a 

importância de um suporte teórico e técnico quando visamos a mudança na perspectiva 

relacionada as temáticas agroecológicas. 

Corroborando com essa questão, Teixeira e Pires (2017), ao analisarem os sistemas de 

produção de base agroecológica familiar diante da estiagem prolongada no semiárido 

nordestino, destacaram a importância da assessoria técnica para a alavancagem do processo de 

transição agroecológica. 

Ao provar o refogado de coração da bananeira e casca da banana, algumas moradoras 

disseram que sentiram gosto de frango, e que se não tivessem sido avisadas achariam que seria 

essa proteína de origem animal. No geral, para se tornarem próprias e atrativas para consumo, 

as PANC precisam de preparo culinário simples, como refogar, branquear (colocar rapidamente 

em água fervente), etc. O coração da bananeira, por exemplo, precisa ser escaldado algumas 

vezes para retirar o sabor característico de amargo que possui. 

Kinupp e Lorenzi (2014) acrescentam que é possível o uso do coração da bananeira em 

um refogado, mas sendo necessário deixar em água com sal e suco de limão para minimizar a 

oxidação. 

A geleia de hibisco (Figura 15) servida como sobremesa tem um preparo rápido, cerca 

de 8 a 10 minutos, e simples, levando apenas as pétalas da flor, água e açúcar. Pode ser bem 

versátil nos sabores ao se acrescentar especiarias, como canela ou cravo, tornando o sabor mais 

atrativo. 

Um pote grande de geleia, aproximadamente 350g, com essa PANC tem um custo 

menor que R$ 3,00, enquanto um pote de geleia no supermercado custa em torno de R$ 10,00. 

Essa flor é abundante nos locais estudados, e por essa razão, após o processamento, os 

assentados poderiam comercializar esse doce, o que geraria um complemento para a renda 

familiar. 

 



 

62 

 

Figura 15: Geleia feita com pétalas de Hibisco ou Papoula (Hibiscus rosa-sinensis). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Nesse sentido, Gollner-Reis et al. (2016) fabricaram doces desenvolvendo tecnologias 

para o aproveitamento integral de alimentos (TAIA), juntamente com moradores dos 

assentamentos da reforma agrária Dom Hélder Câmara, situado em Murici/AL e Flor da Serra, 

situado em Joaquim Gomes/AL. Foram fabricados doces a partir da casca da banana 

(brigadeiro), casca da abóbora, casca do mamão verde, dentre outros.  

Ao fim da oficina do presente estudo ministrada no assentamento Nova Jerusalém, 

foram entreguem aos participantes formulários de avaliação sobre os conhecimentos 

repassados. Dos dez participantes que responderam, sete indicaram estarem muito satisfeitos, 

dois assinalaram como satisfeitos e um como neutro. 

No geral, todas as participantes sinalizaram que gostaram, comentando que não sabiam 

que podiam utilizar na alimentação algumas plantas que elas têm ao alcance facilmente. 

Indicaram também que gostaram das informações divulgadas na cartilha educacional, e que 

iriam fazer as receitas em casa. Nas oficinas com os estudantes do curso de Agroecologia 

também ocorreu degustação (Figura 16), mas apenas da geleia de papoula. 
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Figura 16: Degustação de geleia de papoula (Hibiscus rosa-sinensis) pelos alunos do curso de Agroecologia do campus 

Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Nas três oficinas com as turmas de agroecologia foi realizada uma apresentação com 

informações gerais sobre as PANC, e após deu-se enfoque ao uso do aplicativo, solicitando que 

os alunos instalassem em seu dispositivo e, em seguida, avaliassem a experiência através do 

formulário online de pesquisa. 

As informações do aplicativo foram pensadas para atrair o público em geral, assim 

buscou-se colocar informações em uma linguagem objetiva e de fácil entendimento (Figura 17). 

Conforme Bonifácio et al. (2012), quem utiliza aplicativos em dispositivos móveis, seja para 

trabalho, estudo ou lazer, geralmente busca uma solução prática e rápida, tendo como critério 

principal a facilidade de acesso à informação em qualquer lugar e a qualquer hora. 

Valentim et al. (2014) relatam a importância de incentivar a indústria de software a 

realizar avaliações de usabilidade com maior frequência durante o desenvolvimento do produto, 

pois este é um meio eficaz para se identificar problemas e melhorar o aplicativo antes de ser 

lançado no mercado. 

Durante a oficina, os alunos demonstraram surpresa em saber que algumas das muitas 

plantas próximas aos locais em que residem podem servir de alimento, após passar pelo devido 

preparo culinário.  
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Figura 17: Capturas de tela do aplicativo para dispositivos móveis "Info PANC". 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Além dos alunos, o formulário de pesquisa online também foi disponibilizado para 

alguns grupos de potencial interesse relacionado às PANC. No total foram obtidas 42 respostas. 

90,5% sinalizaram que as informações disponibilizadas no aplicativo foram suficientes para 

despertar o interesse em consumir as PANC; 85,7% sentiram interesse em utilizar as PANC em 

algum preparo culinário; e 69% acharam suficientes as informações disponibilizadas. 

Dias et al. (2013) reforçam a importância no uso de dispositivo móveis na educação de 

jovens adultos, devendo focar no aprendizado personalizado, que tem o estudante como 

principal interagente do processo, numa perspectiva participativa e de colaboração, 

possibilitando visita livre às informações de interesse em tempos e espaços variados, conforme 

necessidade particular e a construção de suas identidades. 

Levando em consideração que o objetivo do aplicativo é atingir o público em geral, os 

resultados podem ser considerados promissores. No futuro, pode-se acrescentar mais espécies 

de PANC, além de aumentar a quantidade de informações. Nas sugestões de usos culinários, 

pode-se acrescentar mais receitas, além de adicionar fotos dos pratos prontos, o que tornaria 

ainda mais atrativo para os usuários. 

Em seguida, os alunos do curso de Agroecologia foram convidados a conhecer algumas 

PANC presentes no próprio campus Maragogi. Foram observados o mangará da bananeira 

(Figura 18), o feijão guandu (Cajanus cajan) (Figura 19) e a Moringa oleifera (Figura 20). 
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Foram reforçadas algumas explicações sobre essas espécies, e observou-se que no local do 

plantio de bananeira havia no chão restos do coração, ou seja, desperdício.  

 

Figura 18: Explicações sobre o coração da bananeira em plantação existente no campus Maragogi/IFAL. 

  

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 19: Feijão Guandu (Cajanus cajan) cultivado no campus Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Ao finalizar essa atividade, foi distribuído um formulário para avaliação dos alunos 

sobre o conteúdo abordado. Dos onze entrevistados, dez indicaram que estavam muito 

satisfeitos, e um informou estar satisfeito.  

No total, houve 137 participantes nas quatro oficinas e, no geral, a maioria indicou estar 

satisfeita com o conhecimento que foi repassado. 

 

Figura 20: Moringa oleifera no campus Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Em cada assentamento estudado foi identificado de doze a quatorze espécies diferentes 

de PANC inseridas no contexto social dessas comunidades, e no total dos quatro assentamentos 

foram identificadas vinte e cinco espécies diferentes de PANC. 

A pesquisa com grupos de interesse indicou que há público alvo tanto para a 

comercialização das PANC como também para produtos educacionais voltados a essa temática. 

Há várias opções de PANC que poderiam ser comercializadas pelos moradores dos 

assentamentos, seja in natura ou em produtos processados (agregando valor), assim podendo 

contribuir com a renda familiar do assentados. Por se tratar de espécies rústicas, o custo de 

produção não seria elevado.  

O propósito das oficinas foi atingido, já que a degustação dos preparos culinários atraiu 

os ouvintes, que elogiaram os pratos e as informações compartilhadas. As cartilhas produzidas 

foram bem avaliadas pelas moradoras que receberam-na no assentamento Nova Jerusalém 

(Maragogi/AL) e o aplicativo “Info PANC” foi bem recebido pelos usuários. Isso indica a 

importância de divulgar resultados na linguagem adequada para aquele determinado público-

alvo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa originou três produtos (as oficinas, a cartilha e o aplicativo para 

dispositivos móveis “Info PANC”) que foram utilizados como ferramentas inovadoras com 

propósito educacional. A cartilha educacional e as oficinas são meios mais fáceis e simples de 

ter acesso ao conhecimento, principalmente para pessoas com idade mais avançada ou de baixo 

poder aquisitivo, que no caso dos moradores dos assentamentos foram atores no 

desenvolvimento desse estudo, e por isso é de suma importância que essa informação gerada 

chegue efetivamente a essas comunidades. Já o aplicativo educacional é mais voltado para o 

público jovem e com mais facilidade de acesso as tecnologias mais modernas. Essas 

ferramentas têm grande valor por estarem adaptadas ao público-alvo, e por essa razão reforça-

se a necessidade e importância dessa adaptação da linguagem científica para uma linguagem 

própria que leve em consideração as particularidades do determinado grupo a que a informação 

é direcionada. 

Os feirantes relataram diversas dificuldades que passam para conseguir chegar as feiras 

orgânicas e agroecológicas em que comercializam os produtos convencionais, além disso foram 

encontradas algumas poucas PANC sendo comercializadas, ou seja, é uma situação que acaba 

por não despertar o interesse econômico na produção das PANC por parte destes produtores. 

Um trabalho de maior divulgação dos benefícios trazidos pelos produtos encontrados nessas 

feiras pode auxiliar na mudança desse cenário, bem com a criação de grupos de consumidores. 

De forma geral, há muito a ser explorado sobre a temática das PANC. No campus 

Maragogi do IFAL, além da proximidade com o assentamento Nova Jerusalém, a cantina desse 

campus é localizada a poucos metros da plantação que possuí coração da bananeira e moringa, 

por isso em alguma atividade de extensão futura pode-se propor preparos culinários com essas 

PANC, e sugerir a degustação para a própria comunidade acadêmica local. Uma plantação dessa 

sendo reproduzida para outras unidades do Instituto faria com que fosse possível explorar 

igualmente essa temática. 
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9. ANEXOS 
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9.1 FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADO NOS 

ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA 
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9.2 FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADO PARA OS GRUPOS DE 

INTERESSE 
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9.3 FORMULÁRIO DE PESQUISA APLICADO PARA OS USUÁRIOS 

DO APLICATIVO “INFO PANC” 
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9.4 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO APLICADO COM OS 

PARTICIPANTES DAS OFICINAS 
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9.5 PRODUTO EDUCACIONAL: OFICINAS NO ASSENTAMENTO 

NOVA JERUSALÉM E COM ALUNOS DO CURSO DE 

ACROEGOLOGIA EM MARAGOGI/AL. 

 

Figura 21: (A) Folhas jovens (brotos) de seriguela (Spondias purpurea), (B) folhas de hortelã-grande (Plectranthus amboinicus) 

e (C) folhas de batata-doce (Ipomoea batatas). Após higienizadas foram utilizadas para fazer (D) salada crua. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 22: (A) Folhas de seriguela (Spondias purpurea) utilizadas para fazer (B) suco. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Figura 23: Apresentação sobre as PANC para os participantes da oficina no assentamento Nova Jerusalém (Maragogi/AL). 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 24: Apresentação sobre as PANC para alunos do curso de Agroecologia do campus Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Figura 25: Degustação de geleia de papoula (Hibiscus rosa-sinensis) pelos alunos do curso de Agroecologia do campus 

Maragogi/IFAL. 

 
 

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 26: Árvore de Moringa oleifera no campus Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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Figura 27: Coração/Mangará/Umbigo da Bananeira (Musa x paradisiaca) no campus Maragogi/IFAL. 

  

Fonte: Barbosa, 2019. 

 

Figura 28: Apresentando o coração da bananeira aos alunos de Agroecologia do campus Maragogi/IFAL. 

 

Fonte: Barbosa, 2019. 
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9.6 PRODUTO EDUCACIONAL: APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS 

MÓVEIS “INFO PANC”. 
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9.7 PRODUTO EDUCACIONAL: CARTILHA ELABORADA A PARTIR 

DAS PANC ENCONTRADAS NO PRESENTE TRABALHO. 
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