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Objetivo: 
Identificar e caracterizar as PANCs Crem (T. pentaphyllum) 
e Dente de Leão (Taraxacum offinale) in natura, quanto a 
sua propagação, cultivo e consumo atual, avaliando seu 
potencial de aplicação em panifícios através da produção 
de farinha com os mesmos, visando o seu resgate e 
valorização como alternativa para uma alimentação 
saudável.

Público: 
Agricultores(as), produtores, merendeiras, professores, 
conselheiros municipais e estudantes em Agroecologia, 
Segurança Alimentar e Nutricional e Tecnologia de 
Alimentos. 

Metodologia

Referente aos Sistemas de Produção será feito o 
levantamento de informações em comunidades rurais e 
escolares sobre técnicas de propagação, cultivo e 
potencialidades de uso e consumo de Crem e Dente de 
Leão. Posteriormente será feita a coleta dos materiais 
propagativos do Crem e Dente de Leão contendo 
georreferenciamento, e após a caracterização morfológica. 

Relacionado à Educação Alimentar e Nutricional, está 
prevista a sensibilização e mobilização dos agricultores e 
comunidade escolar e prospecção de demandas e 
necessidades, bem como a utilização de metodologias 
participativas, realização de cursos de qualificação 
abrangendo os temas da Segurança Alimentar e 
Nutricional, Agroecologia e Sistemas sustentáveis de 
Produção de alimentos e Produção de alimentos para o 
autoconsumo. A sensibilização na comunidade escolar 
também versará sobre a importância da alimentação 
equilibrada, focando-se também na utilização de PANCs e 
no potencial dos alimentos produzidos de forma orgânica 
no município. Serão efetuadas ainda, capacitações de curta 
duração com foco especial nas merendeiras das escolas da 
rede pública de ensino, contendo aulas teóricas e práticas, 
além da extensão tecnológica para comunidades rurais e 
hortas escolares.

Com relação à Qualidade Nutricional dos Alimentos, serão 
elaboradas as farinhas de Crem e Dente de Leão, e a 
caracterização da composição centesimal e físico-química 
das espécies in natura e das farinhas. Posteriormente será 
feito o teste de aceitação, a aplicação das farinhas como 
ingrediente em produto alimentício e a análise sensorial dos 
referidos produtos. 

Resultados Esperados

 Diminuição da erosão genética e a pressão extrativista 
sobre o Crem; 

 Aumento da taxa de multiplicação de Crem e dente de 
leão. 

 Ampliação do conhecimento sobre as PANCs por parte da 
comunidade escolar do IFRS e dos agricultores locais e a 
valorização destes alimentos; 

 Capacitação 60 pessoas em multiplicação de Crem e na 
produção e em utilização do Dente de Leão; 

 Qualificação do sistema de produção de PANCs em 20 
propriedades rurais. 

 Ampliação do cardápio nas escolas com a Introdução 
Crem e Dente de Leão na alimentação escolar; 

 Maior diversidade de espécies, através do cultivo de 
PANCs nas hortas de 10 escolas municipais de Bento 
Gonçalves. 

 Qualificação das merendeiras para a preparação de 
alimentos utilizando PANCs como o Crem e o Dente de 
Leão; 

 Maior conhecimento do valor nutricional do Crem e do 
Dente de Leão; 

 Criação de novos produtos, através da produção de 
farinhas de Crem e de Dente de Leão, que possam ser 
utilizadas como ingrediente em produtos alimentícios, 
como fonte complementar de nutrientes e com função 
tecnológica; 

 Maior incentivo à população em geral para utilização do 
Crem e Dente de Leão como alimentos fonte de nutrientes 
para sanar possíveis deficiências nutricionais; 

 Aumento de renda dos agricultores através da agregação 
de valor em produtos que utilizam Crem e Dente de Leão 
em sua formulação. 
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