
 

 

 

TÍTULO: FRUTOS MARCANTES DO CERRADO DA REGIÃO DE SETE LAGOAS - MGTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DAIANE BATISTA RODRIGUES, LIDIANE TEIXEIRA DA COSTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JÚLIO ONÉSIO FERREIRA MELOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ERIC MARSALHA GARCIA, HOSANE APARECIDA TAROCOCOLABORADOR(ES): 



                                                    

1 

 

FRUTOS MARCANTES DO CERRADO DA REGIÃO DE SETE LAGOAS - MG 

 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho é parte integrante de um projeto sobre frutos do cerrado, 

realizado em um bairro periférico da cidade de Sete Lagoas – MG, onde duas 

espécies se destacam nessa região: a cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) e o 

pequizeiro (Caryocar brasiliense). Com a constante busca entre os brasileiros, por 

alimentação balanceada e rica em nutrientes, esse trabalho visa analisar o 

conhecimento prévio da população, sobre as espécies frutíferas nativas do cerrado 

brasileiro e o processo contínuo de Educação Ambiental. O trabalho será constituído 

por quatro etapas desenvolvidas na Universidade Federal de São João Del Rei – 

Campus Sete Lagoas. Em uma das etapas aplicou-se questionário para alunos (as) 

do Ensino Fundamental. Os principais resultados, até o momento, mostraram que os 

estudantes são carentes de informações sobre as espécies frutíferas nativas, de um 

dos biomas mais rico e ameaçado do mundo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental deve ser inserida na escola e também no cotidiano dos (as) 

alunos(as), provocando um olhar crítico dos(as) mesmos(as) na busca contínua de 

melhorias para os problemas ambientais (KINDEL, 2006). Os frutos do cerrado são 

considerados chaves fundamentais na promoção da qualidade de vida, desde a 

infância até o envelhecimento. Dentre os inúmeros frutos encontrados na região do 

Cerrado de Sete Lagoas, destacam-se a cagaita e o pequi. 

A cagaiteira, da família Myrtaceae, contém um fruto com alto teor de vitamina C 

(Silva et al. 1994); e apresenta alto teor de ácidos graxos poliinsaturados, como o 

ácido linoleico (10,5%) e o ácido linolênico (11,86%), superando os óleos de girassol 

e de amendoim (ALMEIDA, 1998). 

O pequizeiro, pertencente à família Caryocaraceae, tem um fruto com polpa rica em 

vitaminas A e E e com o dobro de vitamina C de uma laranja, o que faz com que o 

fruto previna doenças associadas à visão e ao combate do envelhecimento. A polpa 

de pequi é formada por 66% de óleo e 13,5% de proteína, sendo superior ao 

percentual de proteínas encontradas no arroz e na batata (Ribeiro, 2000). 
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3. OBJETIVOS 

Esse trabalho visa fornecer aos alunos e a comunidade informações sobre os frutos 

do cerrado, disponibilizando materiais de apoio para sensibilização da preservação 

ambiental. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido com alunos do 4° e 5º ano, de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental do bairro, totalizando 59 estudantes. 

Iniciou-se as atividades com o levantamento das cagaiteiras e dos pequizeiros 

existentes na comunidade. Posteriormente, foi preparado o material didático para os 

estudantes, onde foi elaborada uma cartilha informativa com fotos e com a descrição 

das árvores frutíferas e dos frutos do cerrado, abordando o período de ocorrência 

dos frutos, características nutricionais e como podem ser utilizados pela população. 

Foi realizada uma visita a uma Escola Municipal do bairro, com uma breve 

explanação do projeto e em seguida aplicou-se o questionário aos estudantes, com 

perguntas fechadas nas turmas a serem trabalhadas. Em seguida, analisou-se a 

compreensão dos alunos acerca das informações contidas no questionário. A partir 

dessa fase, serão feitas as intervenções necessárias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A preservação do cerrado implica na sensibilização da população de forma 

abrangente e participativa. Esse processo de aprendizagem inicia-se com as 

crianças, de modo que elas possam adquirir uma percepção mais ampla sobre a 

preservação do meio ambiente.  

O projeto será realizado em quatro etapas: 1)Levantamento da presença de 

cagaiteiras e de pequizeiros no bairro; 2)Preparo do Material didático; 3)Intervenção 

nas Escolas; 4) Intervenção na Comunidade. 

O bairro do presente estudo apresenta grande quantidade de pequizeiros e de 

cagaiteiras nativas, que estão distribuídas nas praças, nos quintais e nas calçadas, 

se destacando entre as mais de seis mil espécies encontradas no cerrado e são 

benéficas ao uso alimentício e ao uso medicinal. Porém, essas plantas são pouco 

conhecidas e exploradas pela população local. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O questionário era composto por nove questões, porém foi dado ênfase a três 

questões. Na primeira questão do questionário, buscou-se identificar o 

conhecimento dos alunos sobre o termo Educação Ambiental. Foi possível observar 

que mesmo de forma superficial o termo Educação Ambiental é bastante conhecido 

pelos alunos, onde 78% já ouviram falar em Educação Ambiental e somente 22% 

disseram nunca ter ouvido esse conceito.  

Na segunda questão, foi questionado aos estudantes se a escola oferece atividades 

sobre Educação Ambiental e os frutos do Cerrado, e quais seriam essas atividades 

desenvolvidas. Identifica-se que essa Instituição de Ensino desenvolve diversas 

atividades relacionadas à Educação Ambiental, promovendo ações de 

conscientização nos estudantes, onde 66% dos alunos responderam que sim e 34% 

responderam que não, contudo, observa-se que a escola não desenvolve atividades 

envolvendo os frutos do cerrado. Na terceira questão, buscou-se identificar o 

conhecimento dos alunos em relação às árvores frutíferas encontrados próximo à 

Escola e que são típicos do Bioma da região. Porém, uma pequena porcentagem 

dos alunos ao assinalarem que sabiam quais árvores frutíferas típicas do cerrado 

existe no bairro da escola, citaram jabuticabeira, bananeira e mangueira. 

Os alunos participaram de forma espontânea e demonstraram grande interesse de 

envolvimento no projeto. A preservação ambiental é a fonte da diversidade biológica 

no Cerrado Brasileiro e a perda da diversidade implicará também em perdas do uso 

sustentável de vários recursos, como as espécies frutíferas.  
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