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Introdução

Os recursos florestais têm sofrido uma grande 
pressão ao longo dos tempos, tanto através do 
desmatamento para fins agropecuários, como para 
produção de bens de origem florestal. Lenha e carvão 
vegetal para produção de energia destinada a indústrias 
e domicílios, madeiras para fabricação de móveis e 
utensílios, forragem, plantas medicinais e para 
artesanato, são apenas alguns exemplos desses produtos 
[1].

A presente preocupação com as questões ecológicas 
e as demandas pelos produtos ambientais nos obrigam 
a estabelecer uma relação entre o uso sustentável e a 
conservação da biodiversidade nos diferentes biomas 
[2]. Pensando neste aspecto, a extensão florestal em 
uma perspectiva ampla, pretende ser o mecanismo 
detonador de um processo irreversível de 
conscientização da população em geral a respeito da 
problemática florestal. É fundamental que tanto os 
extensionistas quanto os produtores rurais contenham 
os elementos que lhes permitam perceber uma 
capacitação continua e integral a respeito dos 
benefícios da atividade florestal [3].

O presente trabalho teve como objetivo prestar 
orientação técnica sobre colheita do Caryocar 
cariaceum Wittm., para a comunidade do 
acampamento extrativista do pequi, no Município de 
Jardim, Ceará.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no acampamento
extrativista do pequi, que está situado no entorno da 
Floresta Nacional do Araripe e aproximadamente 5 km 
do Distrito de Horizonte (Cacimbas), Município de 
Jardim, Ceará. Neste local residem, temporariamente, 
cerca de 30 famílias com aproximadamente 100 

pessoas, das quais 50 são catadoras de pequi. De acordo 
com a Fundação para o Desenvolvimento Sustentável do 
Araripe [4], a comunidade do Distrito de Horizonte, 
contam com 1.053 habitantes, sendo 218 homens e 118 
mulheres, que trabalham no extrativismo na Floresta 
Nacional do Araripe.

Foram realizadas diversas visitas ao acampamento no 
período de frutificação do pequi, onde observaram-se as 
práticas de colheitas desenvolvidas  pelos componentes do 
acampamento que trabalham diretamente com o 
extrativismo do pequi. Baseando-se nessas observações, foi 
dialogado com a comunidade orientação sobre o 
conhecimento técnico para colheita dos frutos, o transporte 
dos produtos e o equipamento para colheita, além da 
orientação o mercado consumidor e a valorização da mão 
de obra local.

Resultados e Discussão

Os catadores saem do acampamento às 05h00min da 
manhã para colherem pequi na Floresta Nacional do 
Araripe e cada um colhe por dia uma média de 1500 
pequis. A colheita do pequi é realizada de maneira manual 
(Figura 1), seguindo o sistema de catação dos frutos 
maduros caídos naturalmente. Entretanto, devido à 
demanda do pequi em relação ao mercado consumidor, 
atualmente esta colheita ocorre de modo inadequado, com a 
derrubada do pequi verde, prática bastante prejudicial ao 
meio ambiente e a qualidade final dos produtos derivados 
do pequi. De acordo com Ministério do Meio Ambiente 
[1], a colheita direta no chão deve ser usada para frutos 
grandes que caem próximo à copa e cujas sementes não 
sejam aladas. Geralmente essa colheita é feita quando o 
fruto se desprende da árvore de forma espontânea.

Durante a visita, os pequis coletados foram colocados 
em um saco de nylon de 60 kg, repetindo o procedimento 
continuamente várias vezes ao dia, aos quais são 



carregados para pontos estratégicos, onde no final da 
colheita do dia, os mesmos passam recolhendo os sacos 
e carregam até a estrada para serem levados para o 
acampamento por uma camionete, cujo frete é de R$ 
10,00 por caçamba.

Pelas observações, sugeriu-se que durante a 
colheita os trabalhadores deixassem alguns frutos para 
favorecer a regeneração natural. Pois novos pequizeiros 
não estão sendo encontrados na Floresta Nacional do 
Araripe, de acordo com Lorenzi & Souza [5], o fruto 
do pequi é uma drupa, sendo esta envolvida por uma 
polpa amarelada, muito apreciada na culinária do Brasil 
Central.

A fim de aperfeiçoar a colheita do pequi, sugeriu-
se o uso de cestos, como já ocorre em algumas 
comunidades extrativistas pelo Brasil (Figura 2) feitos 
com fibra vegetal de espécies locais, com alças para as 
costas, além do uso de varas coletoras cilíndricas de 
PVC com 1 metro de comprimento por 25 milímetros 
de diâmetro e arame para auxiliar o manuseio.

Finalmente, sugeriu-se o uso de um jumento para 
carregar os pequis, equipado com a cangalha que é um 
implemento que se coloca no lombo do animal em 
forma de “V” e provido de quatro bifurcamentos de 
madeira ou de ferro nervurado, sendo 2 de cada lado do 
animal.

Por meio da experiência com o extrativismo do 
pequi na Floresta Nacional do Araripe, pode-se 
concluir como vem sendo importante o trabalho da 
extensão florestal na região nordeste, orientando 
através de técnicas sustentáveis para colheita do pequi 
e a valorização do produto do trabalhador extrativista.
Pode-se perceber, também, a preocupação dos próprios 
extrativistas com a ausência da regeneração natural dos 
pequizeiros, facilitando assim, a aceitação da 
orientação técnica prestada.
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Figura 1.  A colheita realizada manualmente do fruto da espécie arbórea Caryocar cariaceum Wittm.

Figura 1.  Cesta para colheita do Caryocar cariaceum Wittm. feito em fibra vegetal de espécies locais.


