
2016

ISSN 0100-3364

Informe Agropecuário
Uma publicação da EPAMIG

v. 37, n. 295, 2016
Belo Horizonte, MG

   Informe Agropecuário Belo Horizonte v. 37 p. 1-104

Apresentação

n. 295

Sumário

EDITORIAL  .....................................................................................................................    3  

ENTREVISTA  ...................................................................................................................    4

Experiências com as plantas alimentícias não convencionais no Brasil
Nuno Rodrigo Madeira e Valdely Ferreira Kinupp  ................................................................     7

Resgate das hortaliças não convencionais em Minas Gerais
Georgeton Soares Ribeiro Silveira, Lygia de Oliveira Figueiredo Bortolini e Marinalva 
Woods Pedrosa  ...............................................................................................................   12

Oportunidades de mercado para hortaliças não convencionais em Minas Gerais
Maria Regina de Miranda Souza, Cândido Alves da Costa, Cléverson Silva Ferreira Milagres, 
Handerson Leonidas Sales e Glória Zélia Teixeira Caixeta   ...............................................   21

Hortaliças não convencionais: identificação, propriedades medicinais e toxicidade
Andréia Fonseca Silva e Maira Christina Marques Fonseca   ....................................................   30

Ora-pro-nóbis e taioba: dos quintais mineiros aos pratos da alta gastronomia
Maria Regina de Miranda Souza, Mario Puiatti, Maria Aparecida Nogueira Sediyama, 
Marinalva Woods Pedrosa, Izabel Cristina dos Santos e Andréia Fonseca Silva  ......................   41

Azedinha, capuchinha e vinagreira: cores e sabores que alimentam
Maira Christina Marques Fonseca, Maria Aparecida Nogueira Sediyama, Anastácia Fontanétti, 
Marinalva Woods Pedrosa e Izabel Cristina dos Santos ........................................................   53  

Almeirão-de-árvore, dente-de-leão, peixinho e serralha: plantas exóticas comestíveis
Izabel Cristina dos Santos, Andréia Fonseca Silva e Maira Christina Marques Fonseca  ............   67

Beldroega, bertalha-coração, capiçoba, caruru, maria-gorda: plantas espontâneas 
comestíveis
Izabel Cristina dos Santos, Andréia Fonseca Silva e Érika Regina de Oliveira Carvalho ............   75

Ocorrência, danos e manejo de artrópodes fitófagos em hortaliças não convencionais
Lívia Mendes Carvalho, Izabel Cristina dos Santos, Lenira Viana Costa Santa-Cecília, 
Júlio César de Souza e Rogério Antônio Silva .......................................................................   85

Valor nutricional e potencial antioxidante de hortaliças não convencionais folhosas
Tânia de Fátima Amaral e Lanamar de Almeida Carlos ........................................................   95
  

Os meios de comunicação, atualmente, têm 
dado grande destaque às plantas alimentícias não 
convencionais (PANC), como se o tema fosse uma 
novidade. Entretanto, várias instituições e pesqui-
sadores brasileiros já estão envolvidos no resgate, 
na identificação, no estudo e na divulgação dessas 
plantas em todo o País. 

Dentre as PANC encontra-se um grupo mais es-
pecífico, o das hortaliças não convencionais (HNC), 
que têm sido valorizadas como alimentos alternati-
vos e exóticos, mas que a pesquisa tem comprovado 
ser também alimentos nutritivos e funcionais. A cor-
reta identificação das HNC e o modo exato de preparo 
são de fundamental importância para a segurança do 
consumidor final, pois algumas HNC são tóxicas se 
consumidas cruas, ou podem ser confundidas com 
plantas que não são comestíveis.

O trabalho de resgate das HNC, em Minas Ge-
rais, é desenvolvido por intermédio da parceria entre 
instituições e, principalmente, produtores rurais, que, 
além de conservarem e multiplicarem, divulgam 
as HNC, por meio da venda diretamente nas áre-
as de produção ou em feiras e mercados municipais. 

As HNC são plantas rústicas, de fácil cultivo e 
no geral não são severamente atacadas por pragas e 
doenças. Como não há uma cadeia produtiva esta-
belecida e, por isso, não há um pacote tecnológico, 
a produção tem sido feita com sucesso em sistemas 
agroecológicos. 

Pelo grande número de espécies de HNC em 
estudo e em multiplicação, optou-se pela inclusão, 
nesta publicação, apenas das espécies que produzem 
folhas e flores comestíveis. Quatorze espécies de 
HNC folhosas mais comuns em Minas Gerais são 
descritas, bem como os sistemas de produção. É 
feita a descrição das pragas registradas nos Bancos 
de Pesquisa da EPAMIG, com caracterização dos 
danos e discussão do manejo adequado.

Esta edição do Informe Agropecuário visa contri-
buir para fomentar o cultivo e a comercialização das 
HNC, e incentivar o consumo pela população.

Izabel Cristina dos Santos
Marinalva Woods Pedrosa
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Tradição e pesquisa no resgate das 
hortaliças não convencionais

O crescente uso de alimentos industrializados, especialmente 
pela população mais jovem, tem levado à redução significativa do 
consumo de alimentos regionais de comprovada qualidade e de 
sabor diferenciado. De acordo com a FAO, no decorrer de milênios, 
o ser humano teve sua alimentação com base em mais de 10 mil 
diferentes espécies vegetais. Atualmente, entretanto, existem menos 
de 150 espécies sendo cultivadas e consumidas.

Minas Gerais é um Estado que se destaca por sua biodiver-
sidade, resultado da variedade climática, relevo e de seus recursos 
hídricos. Esse ambiente de flora abundante e de pluralidade cultural 
reúne condições mais que adequadas para o trabalho de resgate das 
hortaliças não convencionais (HNC). Algumas são parte da cultura 
e tradição mineiras e remetem à infância e  à tradição culinária do 
Estado, pioneiro no incentivo à retomada do cultivo dessas hortaliças.

O resgate das HNC em todo o Brasil é um processo histórico 
e cultural, que envolve antigos saberes e sabores. O resgate da 
biodiversidade está atrelado a conhecimentos da tradição popular 
esquecidos. Esse trabalho tem proporcionado novos desafios para 
a pesquisa e novas oportunidades de diversificação de cultivo e de 
renda, principalmente para a agricultura familiar. Além disso, essas 
hortaliças são, em sua maioria, plantas rústicas, de fácil cultivo e ricas 
em vitaminas e sais minerais, capazes de promover diversificação 
na alimentação popular.

O primeiro Banco Comunitário de Hortaliças Não Conven-
cionais do Estado foi implantado em 2008, em Três Marias, MG, 
seguido do estabelecimento do Banco de Multiplicação no Campo 
Experimental de Santa Rita, da EPAMIG, em Prudente de Morais. A 
EPAMIG mantém também Bancos de HNC nos Campos Experimen-
tais de São João del-Rei e Oratórios. Desde então, são realizadas a 
manutenção e a multiplicação de cerca de 30 espécies. 

A junção de diversas parcerias entre Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Embrapa Hortaliças, EPAMIG, 
Emater-MG, universidades e a participação de produtores e entusiastas 
do tema propiciaram o êxito dos trabalhos, apoiados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  e pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). 
Atualmente, após quase dez anos de trabalhos, com mais de 50 Bancos 
de Multiplicação implantados no Estado, além do ora-pro-nóbis e da 
taioba, mais conhecidos da culinária mineira, é possível encontrar mais 
facilmente algumas dessas hortaliças nos mercados e feiras.

Nesta edição, são apresentadas algumas das hortaliças 
folhosas não convencionais, com identificação, valor nutricional, 
propriedades medicinais, manejo de pragas e oportunidades de 
mercado, com o objetivo de contribuir para o resgate e a popula-
rização dessas hortaliças. A valorização das HNC na alimentação 
pode proporcionar o resgate cultural e novas oportunidades de 
diversificação de renda para o produtor, ganho nutricional e saúde 
para toda a sociedade.
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A produtora rural Ana Lúcia Fernandes Pereira é gra-
duada como Assistente Social e possui diversos cursos 
nas áreas de Administração de propriedades rurais, Pro-
cessamento de alimentos, Produção orgânica, Biofertili-
zantes, Inseminação, Processamento da cana-de-açúcar, 
Criação de aves e Agroecologia, ministrados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Emater-MG, 
Embrapa e EPAMIG. Natural de Felixlândia, MG, reside 
na comunidade de Bonfim, município de Três Marias. Tem 
participado ativamente da implantação de vários Bancos 
Comunitários das Hortaliças Não Convencionais no es-
tado de Minas Gerais a convite do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Embrapa, da 
EPAMIG e da Emater-MG. É membro-fundadora e atual 
presidente da Associação Comunitária Rural do Bonfim 
(Asbon), composta por cerca de 40 moradores para os 
quais as hortaliças não convencionais (HNC) integram 
suas origens, costumes e modo de vida.

Hortaliças não convencionais: saberes e 
sabores resgatados

IA - Como e quando a senhora tomou 
conhecimento do termo hortaliças 
não convencionais (HNC)? Já co-
nhecia e consumia algumas dessas 
hortaliças?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - Em 
2007, o técnico da Emater do municí-
pio apresentou proposta à Asbon, para 
implantar o Banco Comunitário de Hor-
taliças Não Convencionais. Nesse mes-
mo ano, o Banco foi implantado, com 
o apoio da Embrapa Hortaliças e da 
Emater-MG. Até então conhecíamos e 
consumíamos algumas dessas hortaliças, 
como ora-pro-nóbis, inhame e mostarda, 
mas não com muita frequência.

IA - Como se desenvolveu o cultivo das 
HNC em sua comunidade e como 
foi sua aceitação?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - No 
primeiro ano, as HNC foram usadas 
mais para distribuição de mudas a pro-
dutores participantes do projeto, bem 
como a outras comunidades. Depois 
passamos a introduzir as HNC em nos-
sa alimentação. Um fator facilitador foi 
que a maioria das HNC era conhecida 
pelas pessoas mais idosas da região. 
Minha sogra tem 92 anos, criou seus 12 
filhos com mingau de araruta, fato que 
a motivou a plantar. Com seu espírito de 
liderança, aceitou a ideia e influenciou 
várias pessoas a aceitarem as HNC, 
pelo seu valor nutritivo e pela tradição.

IA - Como iniciou seu trabalho de resgate 
das HNC?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - Após 
a distribuição das mudas para implan-

tação do Banco das HNC e com os co-
nhecimentos absorvidos nos seminá-
rios, nos cursos e nas experiências com-
partilhadas com pessoas mais idosas da 
região, durante o ano de cuidados com 
o Banco, fui aumentando meu conheci-
mento, repassando para outras pessoas 
e pegando gosto pelo projeto, apaixo-
nando-me cada dia mais pelas HNC.

IA - O que mudou com o início dos culti-
vos e do consumo das HNC em sua 
família e para sua comunidade?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - 
Aprendemos a valorizar os alimentos, 
pelo seu valor nutritivo, bem como al-
gumas hortaliças antes consideradas 
plantas invasoras. Reeducar os costu-
mes alimentares nos faz acreditar que 
o uso constante desses alimentos pro-
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 Por Vânia Lacerda

porciona maior qualidade de vida e boa 
saúde para minha família.

IA - Dentre as HNC cultivadas em sua 
comunidade, qual ou quais se des-
tacam e por quê?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - A vi-
nagreira que pode ser usada para fazer 
geleia, suco e chá saborosos. A araruta 
pelo seu polvilho, base de produtos de-
liciosos. O inhame sempre foi referên-
cia de alimento saudável e medicinal, 
com boa aceitação na região. Também 
porque essas hortaliças adaptaram-se 
bem ao clima e solo da região.

IA - Quais as dificuldades enfrentadas 
no cultivo das HNC?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - No iní-
cio do projeto conseguimos preservar 
maior número de variedades. Hoje, talvez 
pela escassez hídrica, problemas de solo 
ou clima, temos algumas dificuldades em 
preservar espécies mais exigentes durante 
a seca. Mas o bom de cultivar as HNC é 
que a maioria é espontânea, ou seja, cho-
veu, surgem prontas para ser consumidas.

IA - Em sua opinião, como a pesquisa 
pode ajudar no desenvolvimento do 
cultivo de HNC e enfrentamento de 
déficit hídrico?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - A pes-
quisa deu o respaldo fundamental na 
manutenção dos Bancos Comunitários, 
não só em Três Marias, mas em todos 
os outros municípios. Trabalhar com as 
HNC requer produzir e consumir com 
responsabilidade. Em todos esses anos 
uma preocupação entre produtores, pes-
quisadores e técnicos foi com a seguran-
ça alimentar. Esta parceria com pesqui-
sadores de diversas áreas vem nos dan-
do forças para enfrentar a crise hídrica. 
Apresentamos um projeto hidroambien-
tal ao Comitê de Bacias do Rio São Fran-
cisco, no qual fomos contemplados com 
barraginhas, terraços, adequação de es-
tradas, cercamento de nascentes e paliça-

das. Precisamos continuar com projetos 
nesta linha para aumentar a qualidade e 
a quantidade da água de nossa região, in-
clusive, pretendemos incluir as HNC no 
sistema agroflorestal.

IA - Como tem sido a aceitação das HNC 
pelo mercado?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - A Asbon 
é conhecida na região como uma associa-
ção confiável por seu trabalho com produ-
tos orgânicos, pelas constantes parcerias 
com o MAPA, Emater-MG, Embrapa e 
EPAMIG, pela participação em cursos e 
seminários realizados na região, pelo tra-
balho em defesa do meio ambiente. Tudo 
isso favorece a divulgação e a aceitação 
de nossos produtos.

IA - Qual o perfil de seus clientes? A de-
manda é mais por produtos frescos 
ou processados?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - A 
maioria de nossos clientes possui boa 
escolaridade e bom poder aquisitivo, 
prefere produtos processados, como se-
quilhos de araruta, geleias de vinagreira 
e, para fazer chá, prefere o produto desi-
dratado. Os clientes que consomem pro-
dutos frescos geralmente são de menor 
poder aquisitivo e os que valorizam a 
cultura. O perfil de nossos clientes é bem 
variado, porque adotamos o método de 
divulgar as HNC em todos os lugares 
que tenham grande número de pessoas e 
onde nos é permitido fazer apresentação 
dessas hortaliças.

IA - Para sua comunidade, o cultivo 
das HNC concretizou-se como 
uma oportunidade de diversidade 
de renda?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - Sim, 
algumas variedades serviram para au-
mentar a renda familiar. Porém, quero 
destacar que os produtores entenderam 
que o objetivo principal será consumir 
e comercializar somente o excedente. 
Assim, alguns produtos destacaram-se 

mais para o consumo local e divulgação 
em outras comunidades. 

IA - Quais produtos mais se destaca-
ram? E em quais comunidades ou 
regiões?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - Em 
nossa região, os produtos que mais se 
destacaram para comercialização foram 
vinagreira, araruta, inhame, cará, batata- 
doce, por ser menos perecíveis e mais 
cultivados na zona rural, longe do comér-
cio. Para o consumo próprio: azedinha, 
peixinho, taioba, ora-pro-nóbis, capuchi-
nha, jambu, alho, nirá etc. Quanto às de-
mais comunidades, fizemos doações das 
mudas, mas não acompanhamos o pro-
cesso. Ficamos sabendo que a araruta e 
a vinagreira foram as que mais se desta-
caram no comércio. Muitas foram as co-
munidades mineiras beneficiadas, dentre 
estas as indígenas e quilombolas.

IA - Qual o significado dessas hortaliças 
em sua vida?

Ana Lúcia Fernandes Pereira - As 
HNC entraram em minha vida em um 
momento especial, quando buscava res-
posta para uma doença que ameaçava ti-
rar a paz de minha família. Coincidência 
ou providência, não sabemos, o que sei 
é que vi nessas hortaliças a esperança e 
a fonte nutricional que meu marido pre-
cisava naquele momento. Acreditamos 
que daria certo. E está dando certo, pois 
10 anos se passaram da implantação do 
primeiro Banco de Hortaliças Não Con-
vencionais no município de Três Marias, 
que nos ajudou a vencer esta ameaça. As 
HNC estão presentes em nossa alimenta-
ção todos os dias, mesmo em pequenas 
porções. Sempre digo que dentro do pa-
cote de sementes das HNC vieram ou-
tros valores que também estavam se per-
dendo com o tempo: ouvir os relatos dos 
mais velhos, visitar a vizinhança, fazer 
novos amigos, compartilhar receitas de 
alimentos etc.
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