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RESUMO

Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que propõe realizar o levantamento, caracterização e avaliação do teor nutricional de plantas alimentícias não-convencionais

-PANC’S-  da Microrregião de Ituiutaba-MG, composta por Ituiutaba, Cachoeira Dourada, Ipiaçu, Capinópolis Guarinhatã e Santa Vitória, localizada na Mesorregião do Triângulo

Mineiro e Alto do Paranaíba. Esta região apresenta uma vegetação típica de Cerrado, conhecida como um hotspot de biodiversidade. As plantas alimentícias não-convencionais

são aquelas plantas esquecidas, que sumiram das feiras e das hortas. São quase sempre consideradas como inúteis, um mato intruso. No entanto, são plantas que além de

proporcionar uma base mais ampla e mais sólida e segura de alimentação, muitas possuem teores de proteínas, vitaminas e outros nutrientes em quantidades muito mais

elevadas que as plantas que em geral já fazem parte do cotidiano das pessoas (KINUPP, 2008).O presente trabalho objetivou realizar o levantamento e identificação das

principais espécies de PANC’S ocorrentes no município de Ituiutaba – MG, através de revisão de literatura, coletas a campo e aplicação de entrevistas semi-estruturadas, com o

intuito de obter informações sobre as plantas. As áreas do município estão sendo percorridas quinzenalmente desde maio de 2016 para realização das expedições científicas. Até

o momento foram realizadas sete expedições, tendo sido coletadas 21 espécies de PANC’S, cujas partes comestíveis podem ser desde folhas, talos, caules até flores e frutos,

sendo que estas são ou foram até pouco tempo, consumidas pelos entrevistados. As espécies são nativas e cultivadas. Os resultados são preliminares e indicam a existência de

diversidade de plantas alimentícias não-convencionais, sendo recursos genético potencial para a diversificação alimentar.
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