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1 - Diagnóstico de cadeias 
produtivas de espécies do 

Cerrado 
 

4 – Mapeamento de 
competências e 
capacitação dos 

agricultores familiares  

2 - Avaliação dos usos e 
aplicações das espécies do 

Cerrado 
 
 

3 - Avaliação da sustentabilidade 
de sistemas de produção 

familiares e de populações 
naturais de plantas 

 

Buriti, Bacupari, Pequi... 



Diagnóstico de cadeias produtivas de espécies  
do Cerrado 



Aspectos socioculturais   



Levantamento florístico   



Oficinas de avaliação da sustentabilidade 
de sistemas de produção familiares 

 

à oficinas participativas para elaborar parâmetros 
indicadores de qualidade de solo e sanidade de cultivo. 



Oficinas de Aproveitamento alimentar de 
frutos do Cerrado  



Oficinas de Aproveitamento alimentar de 
frutos do Cerrado  



Oficinas nas comunidades 



picles 

desidratada 

Desenvolvimento de novos produtos e 
processos 

Cagaita 
Pequi 

Jatobá 

Araticum 



Frutos do Cerrado na Alimentação Escolar 
como ferramenta de Educação Ambiental  



Feira da Sociobiodiversidade do Cerrado  



Pontos positivos 

 

à  Envolvimento de docentes e estudantes de diferentes 
áreas/cursos da UnB 

à  Integração entre produtores e organizações do DF e 
Entorno 

à  Metodologias compartilhadas com técnicos da 
extensão rural 

à  Recursos do CNPq e da Extensão/UnB (PEAC) 



Dificuldades encontradas 

 

à  (Auto)gestão de uma equipe grande 

à  Rotatividade de estudantes 

à  Outras agendas (agricultores, pesquisadores, técnicos, 
estudantes...) 

à  Poucas referências (literatura, universidade, instituições 
parceiras) 



Aprendizados durante o processo 

 

à  A construção metodológica em si 

à  Interdisciplinaridade 

à  Convivência entre o tradicional e o moderno 



Impactos nos resultados da pesquisa 

 

à  Integração entre produtores e mercado(s) 

à  Inserção de espécies do Cerrado na abordagem de 
agentes de ATER 

à  Uso e valorização de espécies do Cerrado pelos 
agricultores, estudantes e pesquisadores envolvidos 

à  Aprofundamento de pesquisas e ações em outros 
projetos 



Grata pela atenção 


