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Seção: Botânica Econômica

EXPLORAÇÃO ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS DO CERRADO: O 
PEQUI (Caryocar brasiliense Camb. - Caryocaraceae)
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro perfazendo 21% do território nacional. Ocupa principalmente 
os estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Sua vegetação é diversificada e vem sendo degradada 
especialmente devido a expansão das áreas para agricultura. Uma alternativa de utilização do Cerrado 
é a exploração econômica das fruteiras nativas. Dentre estas se destaca o pequi (Caryocar brasiliense 
Camb.) que além de ser apreciado in natura em pratos típicos do Brasil Central, também é utilizado na 
produção de sucos, licores, geléias, medicina popular, indústria cosmética e alimento para fauna local. Dada 
essa importância do pequi objetivou-se estimar sua valoração econômica para comunidades locais, através 
de revisão bibliográfica. A produção extrativista do pequi, com aproximadamente 10 a 15 pequizeiros por 
hectare, é de cerca de 320 Kg, o que gera renda de R$ 1.600,00/ano. Já o cultivo do pequi em uma fazenda 
em Bela Vista de Goiás/GO, conta com 100 pés por hectare e com lucro estimado em R$ 20.000,00 por 
hectare ao ano. Uma associação de coletores em Damianópolis/GO, coleta e processa 30 toneladas de 
fruto por ano com lucro de R$ 150.000,00. Com a expectativa de atingir 100 toneladas o lucro estimado é 
de R$ 50.000.000,00 ao ano. O cultivo do pequi pode ajudar a suprir o mercado consumidor goiano, pois 
este fruto é típico do Cerrado goiano e não é produzido em quantidade suficiente para abastecer o mercado 
consumidor. O pequi é viável devido a infinidade de usos que pode ter e sua preservação e utilização têm 
importância para a segurança alimentar, econômica e ecológica das populações locais.
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