
VALORAÇÃO ECONÔMICA DA BIODIVERSIDADE DO CERRADÃO1.

Milton Serpa de MEIRA JUNIOR2

Thiago José Ornelas OTONI3

Israel Marinho PEREIRA4

Marcio Leles Romarco de OLIVEIRA3

Evandro Luiz Mendonça MACHADO3

O objetivo deste trabalho foi realizar a valoração da área de Cerradão, identificando
as espécies com potencial alimentício, medicinal, madeireiro e energético. Realizado
em um fragmento de Cerradão de 140 ha na Fazenda Experimental Campus Moura,
em Curvelo MG. Foram alocadas dez parcelas  de  1000m²  (20  x  50m),  distribuídas
sistematicamente  a  cada  100  m,  para  amostrar  o  compartimento  arbustivo-arbóreo.
Todos  os  indivíduos  vivos  e  lenhosos,  com  diâmetro  a  0,30  m  do  solo  ≥  5,0  cm,
foram  avaliados  e  qualificados  quanto  ao  seu  potencial  econômico,  conforme
informações na literatura. Foram identificados 2.427 indivíduos, distribuídos em 37
famílias, 81 gêneros e 85 espécies. Destas, 63 espécies (74,1%) apresentaram algum
potencial  econômico,  a  saber:  14  (16,5%)  apresentaram  potencial  alimentício,  48
(56,5%)  medicinal,  17  (20,0%)  madeireiro  e  31  (36,5%)  energético.  Algumas
espécies  apresentaram  potencialidade  para  mais  de  uma  finalidade,  destas  merece
especial  destaque  Hymenaea  stigonocarpa,  a  qual  apresenta  potencial  alimentício,
medicinal, madeireiro e energético  Dimorphandra mollis,  merece atenção visto que
seus  frutos  são  ricos  em  rutina  e  outros  flavonóides  glicosilados  destinados  à
indústria  farmacêutica  e  de  alto  valor  agregado  Caryocar  brasiliense,  Annona
crassiflora e Eugenia dysenterica destacam-se no uso alimentício e representam uma
fonte  de  renda  para  as  populações  locais.  O  elevado  percentual  de  espécies  com
potencialidade de usos alimentício, medicinal, madeireiro ou energético, demonstra o
alto  valor  da  biodiversidade  do  Cerrado  e  a  importância  de  sua  conservação.  É
possível, a partir do uso de técnicas de manejo utilizar forma sustentável os recursos
naturais do bioma cerrado como uma medida mitigadora ao processo de supressão da
vegetação  que  vem  crescendo  de  forma  geométrica  nas  últimas  décadas.  O  uso
sustentável da flora arbustivo-arbórea pode ser considerado como uma forma eficaz
de resguardar parte da alta biodiversidade presente nos remanescentes e fornecer uma
economia rentável aos seus proprietários.
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