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PANC é a sigla utilizada para designar as plantas 
alimentícias não convencionais, ou seja, não fazem 
parte da alimentação convencional, por falta de co-
nhecimento ou de costume, mas podem ser usadas 
para fins alimentares, medicinais, entre outros . Nas-
cem junto a plantas cultivadas e podem ser vistas 
como “invasoras” ou simplesmente como “mato”, 
também dificilmente são encontradas em mercados, 
pois o cultivo ocorre em pequena escala. Porém, elas 
possuem um alto valor nutricional e complementam 
a alimentação com um custo-benefício relevante.

Antigamente eram mais presentes na alimentação 
cotidiana, porém a vida na cidade causou bastante 
afastamento da natureza e elas foram sendo esque-
cidas por grande parte das populações. A gama de 
plantas consumidas pelo ser humano caiu drastica-
mente a partir do século XX. No Brasil, a biodiversi-
dade apresenta grande potencial e a estimativa é de 
existir em torno de 10 mil plantas comestíveis, sendo 
que as de uso convencional ficam em torno de 170.

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA.

As panc podem variar por regiões, por exemplo, 
uma planta pode ter um consumo maior em um es-
tado e ser desconhecida em outro. Estas plantas 
dificilmente são atacadas por pragas e normalmen-
te não são necessários muitos cuidados. Porém, 
como qualquer planta pode precisar de condições 
adequadas para se desenvolver, mesmo que gran-
de parte delas se adapte bem em qualquer am-
biente. A rúcula é um exemplo de planta que há 
pouco tempo era considerada não convencional e 
atualmente faz parte da dieta tradicional do brasi-
leiro. Outras partes da planta, como o mangará ou 
coração da bananeira, também são consideradas 
panc, pois podem ser aproveitadas e são bastante.

A flor e a folha do Hibisco podem ser consumidos.
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O capim santo, além de chás, pode compor sobremesas e outros pratos.

O mangará ou coração da bananeira é pouco utilizado, porém deliciosa.

Afim de ampliar a diversidade na mesa dos morado-
res da Ilha, a partir da próxima edição do Ecoar, vamos 
iniciar uma série de plantas alimentícias não conven-
cionais (PANC) disponíveis aqui, com informações nu-
tricionais e idéias de utilização da mesma. Não perca!



Período de chuvas amplia atrativos no 
Parque Nacional Marinho.

Na Ilha de Fernando de Noronha predominam 
duas estações, a seca e a chuvosa. A primeira ocor-
re entre setembro e fevereiro, enquanto a segunda 
de março até agosto. Neste ano, a época de preci-
pitações teve seu início antecipado, com chuvas no 
final do mês de janeiro, surpreendendo moradores 
e turistas e trazendo uma rotina diferente para o dia 
a dia na ilha.

Além de reavivar a flora do arquipélago, aumen-
tando as áreas  verdes, também permitiu que se for-
massem duas cachoeiras na Praia do Sancho, con-
siderada a praia mais bonita do mundo, deixando-a 
ainda mais interessante. É possível avistar a cachoei-
ra na areia da praia ou de alguma embarcação, pois 
a queda inicia no topo dos paredões. Na trilha entre 
a Baía dos Golfinhos e o Mirante do Sancho, o visi-
tante cruza por cima do curso d’água que origina a 
maior das cachoeiras.

Para que a cachoeira ocorra é necessário uma sig-
nificativa quantidade de chuva e a duração dela tam-
bém está relacionada com isso, portanto após pre-
cipitações na Ilha aconselhamos a visitar a Praia do 
Sancho. Ambas são de fácil acesso através da praia e 
encantam à todos que visitam. É importante tomar 
cuidado, pois existe o risco de queda de pedras. 

Carcharhinus perezi 
(Tubarão-bico-fino)

Bico fino ou tubarão dos recifes, Carcharhinus 
perezi é uma espécie usualmente associada a ecos-
sistemas recifais e substratos consolidados da pla-
taforma continental e plataformas insulares do 
oceano Atlântico Ocidental, sobretudo de águas 
tropicais entre 15 e 80 m de profundidade. É tam-
bém uma das espécies de tubarão mais comuns no 
arquipélago de Fernando de Noronha, utilizando 
o arquipélago como uma área de berçário. Ocorre 
desde o Estado da Carolina do Norte nos EUA até a 
Venezuela, e do Amapá até Santa Catarina no Bra-
sil. A espécie possui uma alta fidelidade ambiental e 
está intimamente relacionada a ambientes recifais. 

A dieta desses animais inclui várias espécies de 
peixes e alguns elasmobrânquios. Na análise do con-
teúdo estomacal de alguns indivíduos de Fernando 
de Noronha, espécies de guarajuba, budião e piraú-
na foram encontradas. Apesar de ser uma espécie 
abundante e capturada pela pesca em toda região 
do Caribe, o estado de conservação de Carcharhinus 
perezi é tido como insuficientemente conhecido de-
vido à falta de informações básicas sobre sua biolo-
gia, e a espécie consta na lista vermelha da União 
Internacional para a Conservação da Natureza – 
IUCN como Near Threatened (NT) e na lista do MMA 
como vulnerável (VU).

SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS

Em 2018, o Parque Nacional Marinho de Fernando de  
Noronha completa 30 anos.

A comemoração acontece no mês de setembro, porém uma data tão 
significativa merece muitos momentos de celebração e homenagens. 
Com isso, o ICMBio está organizando uma agenda com diversos eventos 
especiais e você poderá acompanhar diferentes conteúdos que vão recor-
dar o decorrer destes 30 anos de conservação de uma importante parte 
do arquipélago. De início, lançamos o selo comemorativo de 30 anos do 
Parque, que acompanhará nossos materiais ao longo do ano.



Temporada de Surf tem swell garantido.

No último final de semana do mês de fevereiro, a previsão apontava a entrada de um swell dos grandes, 
como aconteceu a partir de sexta-feira, com o pico de maiores ondas no sábado pela manhã. A Praia da Ca-
cimba do Padre se tornou um grande espetáculo, com surfistas experientes na água e uma extensa platéia 
ao longo da praia. A força do swell foi diminuindo no decorrer do final de semana, mas garantiu grandes 
ondas até o final da tarde de domingo. Outras praias da APA também receberam surfistas experientes, 
como a Praia do Boldró e o Porto Santo Antônio.

Em paralelo ao espetáculo, o forte swell trouxe alguns prejuízos para a Ilha, como no caso do setor de 
embarque do Porto de Santo Antônio que foi danificado, impedindo o fluxo diário de entrada e saída e can-
celando passeios de barco e operações de mergulho. 

A previsão para o início do mês de março é um swell ainda maior, superando o ocorrido em 2013. O espetá-
culo do esporte já está garantido com os surfistas que estão no arquipélago e a liberação da Praia do Sueste 
para abrigar as embarcações que podem ser danificadas está em andamento.
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Avaliação dos Condutores 2017
Anualmente ocorre a avaliação dos melhores condutores de visitantes 

da Ilha de Fernando de Noronha. Neste ano, eles foram avaliados em 4 
categorias, podendo ser premiado em mais de uma delas.

Confira abaixo os melhores condutores avaliados de 2017.


