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O pequi (Caryocar brasiliense  Camb.) é conhecido em todo o Cerrado brasileiro e 
seu fruto é consumido e comercializado pela população que habita as áreas de 
ocorrência da espécie. Sua polpa é muito utilizada na elaboração de diferentes pratos 
da culinária regional, e apresenta alta concentração de fibras e lipídios. O pequizeiro 
também pode ser utilizado na indústria madeireira, visto seu elevado potencial de uso 
na produção de combustíveis e lubrificantes. Observada a versatilidade no uso dessa 
planta em diversos segmentos, foi realizado um levantamento através de formulário 
semiestruturado, composto por 15 questões com enfoque em socioeconomia, dos 
impactos da comercialização do fruto na economia do distrito de Caramujo, Cáceres. 
O questionário foi aplicado a todos os comerciantes da fruta, um total de 47 pessoas, 
no distrito de Caramujo em Cáceres - Mato Grosso. Foi observado que a 
comercialização do pequi neste local é uma atividade familiar intensa, compreendida 
por barracas fixas dispostas às margens da MT-174. Em relação à relevância dessa 
cultura na renda familiar, 96% responderam que a comercialização do pequi é de 
fundamental importância, sendo a época de sua safra (entre os meses de dezembro a 
fevereiro) o período do ano com a maior rentabilidade local. Todos os entrevistados 
assumiram que os frutos são adquiridos para revenda em área de produção regional, 
chegando até os revendedores em caixas de 30 kg, sendo revendidas, em média, 500 
caixas por safra. O fruto é comercializado em conservas, congelado e in natura e 
revendido em dúzias. O valor da dúzia varia de R$ 4,00 a 5,00. Essa atividade vem 
sendo desenvolvida há cerca de 20 anos. Constatou-se a importância do pequizeiro 
para a população, como fonte de renda, emprego e até mesmo para a reafirmação da 
cultura regional. 
 
 


