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Resumo do Projeto Hancornia speciosa Gomes (mangabeira) é uma espécie amplamente 

distribuída em áreas de savanas no Brasil, e também na savana do estado do 

Amapá. Trata-se de uma espécie com grande potencial de uso e 

aproveitamento bastante variado, os frutos apresentam um valor comercial 

significativo, e os produtos provenientes da polpa tem gerado renda para 

muitas populações tradicionais em alguns estados brasileiros. Contudo, no 

estado do Amapá a cadeia produtiva da mangaba é pouco desenvolvida, 

limitando-se ao uso in natura e alguma comercialização de polpa por algumas 

comunidades. Para o planejamento de estratégias de manejo sustentável e 

aproveitamento da mangabeira é necessário conhecimento ecológico básico, 

como conhecer a distribuição e as estratégias ecológicas da espécie no 

ambiente, e a relação destes processos com o potencial de produção de frutos 

das populações; descrição da estrutura populacional, dinâmica da regeneração 

e de indivíduos adultos; e conhecer os diferentes atores sociais e arranjos 

envolvidos no extrativismo, processamento e canais de comercialização 

utilizados na savana. O objetivo deste estudo é analisar os fatores sociais e a 

produtividade da cadeia da mangaba em diferentes áreas na savana do estado 

do Amapá. Serão realizadas campanhas durante o período de frutificação das 

mangabeiras durante dois anos consecutivos, e implantadas no primeiro ano 

15 parcelas de 10m x 50m em três áreas diferentes na savana do estado que já 

se tem registros de uso, totalizando 45 parcelas. Serão medidos o diâmetro de 

todos os indivíduos da parcela com (DAS) ≥ 3 cm, coletado cinco folhas e 10 

frutos maduros para medição de seis atributos funcionais e para calcular o 

redimento de polpa será subtraído a massa fresca das sementes à do fruto 

inteiro. Indivíduos com diâmetro ≤ 3cm serão mensurados a circunferência a 

30 cm de altura do solo, para calcular a Taxa de Regeneração Natural (TRN). 

Serão também aplicados questionários com pessoas chaves nas comunidades 

para identificar os aspectos socioeconômicos dos envolvidos na cadeia 

produtiva da mangaba. Os resultados obtidos por meio de análise de dados 

serão utilizados para produção de mapas de distribuição indicando as áreas 

que potencialmente apresentam maior produção de frutos das populações de 

mangabeiras, um manual baseado nas informações dos parâmetros 

populacionais e estimativa da produção de frutos da mangaba em diferentes 

áreas na savana que possa auxiliar a colheita de frutos a longo prazo, e 

produção de um relatório do perfil socioeconômico do grupo social envolvido 

na cadeia produtiva da mangaba. Isto ajudará no aprimoramento de estudos 

na região para preencher lacunas existentes para o aproveitamento da 

mangabeira, fortalecimento da cadeia produtiva, conservação da espécie e 

inclusão social.  
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RESUMO 

 

Hancornia speciosa Gomes (mangabeira) é uma espécie amplamente distribuída em áreas de 

savanas no Brasil, e também na savana do estado do Amapá. Trata-se de uma espécie com 

grande potencial de uso e aproveitamento bastante variado, os frutos apresentam um valor 

comercial significativo, e os produtos provenientes da polpa tem gerado renda para muitas 

populações tradicionais em alguns estados brasileiros. Contudo, no estado do Amapá a cadeia 

produtiva da mangaba é pouco desenvolvida, limitando-se ao uso in natura e alguma 

comercialização de polpa por algumas comunidades. Para o planejamento de estratégias de 

manejo sustentável e aproveitamento da mangabeira é necessário conhecimento ecológico 

básico, como conhecer a distribuição e as estratégias ecológicas da espécie no ambiente, e a 

relação destes processos com o potencial de produção de frutos das populações; descrição da 

estrutura populacional, dinâmica da regeneração e de indivíduos adultos; e conhecer os 

diferentes atores sociais e arranjos envolvidos no extrativismo, processamento e canais de 

comercialização utilizados na savana. O objetivo deste estudo é analisar os fatores sociais e a 

produtividade da cadeia da mangaba em diferentes áreas na savana do estado do Amapá. Serão 

realizadas campanhas durante o período de frutificação das mangabeiras durante dois anos 

consecutivos, e implantadas no primeiro ano 15 parcelas de 10m x 50m em três áreas diferentes 

na savana do estado que já se tem registros de uso, totalizando 45 parcelas. Serão medidos o 

diâmetro de todos os indivíduos da parcela com (DAS) ≥ 3 cm, coletado cinco folhas e 10 frutos 

maduros para medição de seis atributos funcionais e para calcular o redimento de polpa será 

subtraído a massa fresca das sementes à do fruto inteiro. Indivíduos com diâmetro ≤ 3cm serão 

mensurados a circunferência a 30 cm de altura do solo, para calcular a Taxa de Regeneração 

Natural (TRN). Serão também aplicados questionários com pessoas chaves nas comunidades 

para identificar os aspectos socioeconômicos dos envolvidos na cadeia produtiva da mangaba. 

Os resultados obtidos por meio de análise de dados serão utilizados para produção de mapas de 

distribuição indicando as áreas que potencialmente apresentam maior produção de frutos das 

populações de mangabeiras, um manual baseado nas informações dos parâmetros populacionais 

e estimativa da produção de frutos da mangaba em diferentes áreas na savana que possa auxiliar 

a colheita de frutos a longo prazo, e produção de um relatório do perfil socioeconômico do 

grupo social envolvido na cadeia produtiva da mangaba. Isto ajudará no aprimoramento de 

estudos na região para preencher lacunas existentes para o aproveitamento da mangabeira, 

fortalecimento da cadeia produtiva, conservação da espécie e inclusão social.  

 

Palavras-chave: Atributos funcionais de plantas, cadeia produtiva, estratégia de plantas,  

dinâmica populacional, produto florestal não madereiro (PFNM), socioeconomia.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

As vegetações de savanas são formações tropicais e subtropicais com cobertura 

graminóide contínua, ocasionalmente interrompida por árvores e arbustos e, que ocorrem na 

África, América Latina, Ásia e Austrália (IPPC/OECD, 1994). No Brasil as savanas ocupam 

uma grande área contínua na área central e em áreas menores e descontínuas ao sul e norte do 

país (RIBEIRO & WALTER, 1998). Na Amazônia, as savanas são encontradas em várias áreas 

encravadas na vegetação florestal com aproximadamente 150 mil km² (MENDONÇA et al., 

2008).  

A savana do Estado do Amapá caracteriza-se por ser a segunda maior área contínua de 

savana da Amazônia o que corresponde a 6,87% da área total do estado (COSTA NETO, 2014). 

É constituída por um mosaico de diferentes tipos de fitofisionomias os quais são formadas 

devido variações edáficas que influenciam a coexistência de espécies arbóreo-arbustivas e 

herbáceas (composição florística) ocorrentes em cada tipo (MORENO, SCHIAVINI & 

HARIDASAN, 2008).  

Dentre as espécies arbóreas importantes e potencialmente lucrativas ocorrentes na 

savana do Amapá destaca-se Hancornia speciosa Gomes, vulgarmente conhecida como 

mangabeira. É uma árvore frutífera nativa de várias regiões do Brasil, encontrada também no 

planalto Central do Brasil, Pantanal e no Pará. A espécie normalmente ocorre em solos pobres, 

preferencialmente arenosos, não utilizáveis para a agricultura o que é favorável para a 

preservação e valorização dessas áreas (PEREIRA et al., 2016).  

O potencial para o aproveitamento da mangabeira é bastante variado, entretanto, os 

frutos apresentam um valor comercial significativo, pois além de ser consumido in natura são 

utilizados para a fabricação de doces, compotas, geleias, licores, xaropes, vinhos, vinagres e 

sorvetes. Em algumas regiões, outras partes da planta são utilizadas também na medicina 

popular. A casca, por exemplo, possui propriedades adstringentes e o látex é empregado para 

tratar a tuberculose, úlceras, herpes, dermatoses e verrugas. Além disso, o chá da folha é usado 

para cólica menstrual e o decocto da raiz para tratar luxações e hipertensão (SOARES et al., 

2001; TOMAZI et al., 2018). 

A região Nordeste e os estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins têm se destacado 

na produção de polpa congelada, sucos e sorvetes e a demanda de produção vem aumentando 

em todo o país ao longo dos anos. A produção de mangaba é proveniente quase que totalmente 

do extrativismo, praticado por populações tradicionais constituídas, e as áreas cultivadas têm 
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crescido nos últimos anos no Centro-Oeste, e a mangaba tem alcançado elevados preços no 

mercado de frutas in natura e na agroindústria. A fruta possui sabor e aroma singulares, e boas 

quantidades de vitamina C e ferro, o que lhe garante um lugar entre os alimentos com 

qualidades nutracêuticas (FERREIRA et al., 2018; SILVA JUNIOR & LÉDO, 2019). 

Alguns estudos sobre o cultivo da mangaba, acerca do plantio e longevidade das 

árvores, afirmam que devido a fatores ambientais bastante distintos entre a savana do Amapá 

e o semiárido do Nordeste, as mangabeiras nativas das duas regiões evoluíram de forma 

distinta, adaptando-se às condições locais, com isto existem citações empíricas da presença de 

diferenças entre as mesmas (SILVA, 1998; SOARES et al., 2001; VIEIRA, 2001). 

TOMAZI et al. (2018) mostrou que os frutos de mangabeiras provenientes do 

Amapá/AP, em geral, são maiores e mais pesados, com baixas quantidades de lipídios e 

apresentam menos sementes, do que frutos provenientes de mangabeiras da Paraíba/PR, além 

disso, apresentam características físico-químicas semelhantes às apresentadas por frutos 

cultivados em outros estados do país. Isso representa importantes aspectos funcionais 

adicionais vantajosos, em termos biológicos e genéticos, que coloca o fruto de mangabeiras do 

Amapá em destaque.  

Apesar da cadeia produtiva da mangaba ser bem desenvolvida em outras regiões, e o 

mercado de produtos provenientes da mangaba está em expansão no Brasil, esta cadeia é pouco 

desenvolvida no Amapá, limitando-se apenas ao uso in natura e pequena comercialização de 

polpa, mas não produzida de forma manejada, por algumas comunidades já identificadas em 

algumas áreas na savana do Amapá que são consideradas prioritárias para o uso da mangabeira 

(FREITAS, 2012; ZSC, 2016). 

Dessa forma, um estudo voltado ao fortalecimento e a estruturação de uma cadeia 

produtiva como da mangaba, que garanta informações importantes à elaboração de produtos 

finais, matérias-primas ou benefícios gerados a partir de recursos da biodiversidade, que sejam 

de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, e que venha 

gerar renda e promover a melhoria de qualidade de vida e do ambiente é uma meta fundamental 

e prioritária do estado para possibilitar a integração do crescimento econômico, com a 

conservação do ambiente e inclusão social (PNPSB, 2009; MMA, 2015).  

O extrativismo sustentável e beneficiamento in loco da mangabeira no estado surgiriam 

como uma alternativa econômica viável devido principalmente ao seu potencial nutricional, 

vitamínico e funcional, podendo representar uma alternativa de renda para as famílias que 

utilizam os meios de agricultura e extrativismo como forma de subsistência (TOMAZI et al., 
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2018). É sabido que muitas famílias na Amazônia brasileira e no estado do Amapá ganham 

parte de sua renda familiar com a comercialização da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa 

Bonpl.) na RESEX Rio Cajari (GUEDES et al., 2014), e do açaí (Euterpe oleracea Mart.). 

Esses Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) têm valor e valorização significativos nos 

mercados nacional e internacional (HOMMA, 2010).  

Para o planejamento de estratégias de manejo sustentável é necessário conhecimento 

ecológico básico da espécie colhida, como do comportamento fenológico e a produtividade de 

frutos de uma população. Informações sobre variação temporal e interpopulacional de 

parâmetros biométricos (altura, diâmetro e área foliar), populacionais (mortalidade, 

recrutamento e incremento) e de produtividade de frutos de uma espécie podem fornecer 

informações importantes para favorecer a colheita de frutos e sementes para consumo e 

comercialização, bem como suas condições ex situ para conservação (SILVA & SCARIOT, 

2013).  

A descrição da estrutura populacional de mangabeiras, como a dinâmica da regeneração 

e a mortalidade, recrutamento e crescimento das populações é pouco conhecida para a savana 

do estado, e estas informações são necessárias para fornecer estimativas desses parâmetros para 

elaborar procedimentos para manutenção das populações e produção de frutos a longo prazo. 

Além disso, pouco se sabe sobre a distribuição e as estratégias ecológicas da espécie no 

ambiente, e a relação destes fatores com o potencial de produção de frutos das populações de 

mangabeiras na savana do Amapá. Para garantir a exploração sustentável deste recurso é 

essencial que seja realizado um mapeamento da distribuição da espécie, detalhando quais áreas 

e estratégias ecológicas estão vinculadas a certas condições ambientais e que maximizam a 

alocação de recursos para alcançar máximo crescimento, número de indivíduos e produtividade 

de frutos, e assim fornecer informações importantes para a cadeia produtiva e propor práticas 

adequadas ao manejo da espécie.  

Vinculada as informações ecológicas, é necessário também se fazer uma caraterização 

geral da estrutura da cadeia produtiva da mangaba, conhecer os diferentes atores sociais e 

arranjos envolvidos no extrativismo, processamento e canais de comercialização utilizados 

(MOURA, 2018).  

Levando em consideração que a savana possui baixa representatividade no atual sistema 

de áreas protegidas no Amapá (MATOS et al. no prelo), e nela está inserido o principal eixo de 

desenvolvimento econômico do estado, no qual o processo de antropização e desmatamento é 

mais acentuado devido à expansão urbana, e ao uso para plantação de Pinus sp. e Eucaliptus 
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sp. e pastagens nativas para a pecuária bovina extensiva, e atualmente cultura de grãos como a 

soja (YOKOMIZO & COSTA, 2016); considerando também que o desenvolvimento regional 

da Amazônia é um tema de grandes discussões e uma necessidade urgente, um estudo que 

forneça informações importantes para a estruturação de uma cadeia produtiva na savana do 

Amapá é de grande relevância econômica, ambiental e social, pois subsidiará políticas públicas 

para gestão de recursos extrativistas, para conservação de espécies de valor econômico, em 

projetos de impactos de mudanças climáticas entre outros. 

Este estudo visa compreender quais estratégias ecológicas da espécie Hancornia 

speciosa Gomes no ambiente estão relacionadas à maior produtividade de frutos, e isto auxiliará 

na elaboração de um modelo de distribuição mais eficiente, pois poderíamos prever quais 

estratégias de plantas e áreas são potencialmente mais favoráveis para aumentar a produtividade 

(de frutos e sementes) das mangabeiras, pois isto influencia na quantidade e qualidade dos 

recursos disponíveis para os consumidores. Estas informações associadas a estimativa dos 

parâmetros populacionais e produção de frutos, será importante para elaborar um protocolo para 

colheita de frutos e manutenção das populações a longo prazo.  Outrossim, análises relativas ao 

fluxo de comercialização propriamente dito, e a caracterização das relações entre os diferentes 

atores sociais do fluxo, os ambientes institucional e organizacional envolvidos que interferem 

e compõem o processo de exploração do recurso em questão, auxiliará a propor bases para a 

estruturação da cadeia produtiva da mangaba no estado.  

 

1.1.  A abordagem funcional para estudos ecológicos  

Compreender os inúmeros processos responsáveis na determinação dos padrões de 

distribuição, abundância e coexistência de organismos em comunidades naturais é um dos 

objetivos da ecologia vegetal (PIERCE et al., 2017). Para se compreender os padrões de 

distribuição de uma espécie de uso múltiplo, ecológica e economicamente importante como 

Hancornia speciosa Gomes (mangabeira), se faz necessário estudos sobre a distribuição 

espacial dos indivíduos, não somente para determinar a ocorrência da espécie, porém visualizar 

com mais acurácia no gradiente de condições ambientais quais estratégias de plantas permitem 

maior abundância, crescimento e produtividade de frutos.  

Uma forma de analisar isso é entender como os atributos funcionais de plantas variam 

entre indivíduos de uma espécie e até que ponto essa variação tem valor adaptativo (POORTER 

et al., 2008). Atributos funcionais são características mensuráveis de um indivíduo 

(morfológicos, fisiológicos, fenológicos etc.) que podem aumentar o crescimento, 
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sobrevivência, reprodução e fitness (valor adaptativo) direta ou indiretamente (MCGILL et al., 

2006; VIOLLE et al., 2007). A combinação de diferentes atributos funcionais (conjunto de 

características similares entre indivíduos de uma espécie) pode mostrar uma dimensão da 

estratégia ecológica em plantas (WESTOBY et al., 2002), que melhor maximizam a alocação 

de recursos no ambiente para alcançar máximo crescimento e produtividade em diferentes 

combinações de disponibilidade de água e nutrientes (GILLISON, 2013).  

A abordagem funcional refere-se às características morfofisiológicas que estão 

relacionadas com o desempenho ecológico da planta, ou seja, grupos de indivíduos mostram 

uma resposta similar em atributos funcionais para um determinado fator ambiental 

(disponibilidade de recursos, perturbação etc.) (LAVOREL & GARNIER, 2002; VIOLLE et 

al., 2007).  

Atributos funcionais estão relacionados à ocupação do nicho ecológico, ou seja, que 

trata dos limites de condições e recursos a um indivíduo necessários para cumprir seu modo de 

vida e coexistir com outros indivíduos (ADLER et al., 2014). Na teoria do nicho um fator 

importante para coexistência são os trade-offs ou compensações (WESTOBY et al., 2002; 

REICH, 2014) no uso dos recursos ou respostas diferenciais ao ambiente. Um trade-off é a 

correlação negativa entre atributos de uma planta, assim plantas podem investir mais em um 

determinado atributo em detrimento de outro. Esta alocação diferencial de recursos faz com 

que os indivíduos de uma espécie possam exibir diferentes estratégias ecológicas, garantindo 

sua capacidade de crescer, colonizar, competir e coexistir no ambiente (KEDDY, 1992; 

WRIGHT et al., 2004). Em um contexto evolutivo, os trade-offs permitem vários padrões de 

associações de atributos e consequente diferenciação de nichos ao longo de múltiplos 

gradientes de disponibilidade de recursos (WRIGHT et al., 2007; STERCK et al., 2011). 

Indivíduos de uma mesma espécie podem desenvolver diferentes estratégias ecológicas 

dependendo das condições abióticas e da disponibilidade de recursos que se encontram (de 

BELLO, 2006), e essa habilidade favorece a coexistência entre indivíduos e podem influenciar 

no funcionamento de ecossistemas. Essas estratégias em plantas podem variar desde estratégias 

mais conservativas com investimento em energia em longo prazo (folhas longevas, defesas 

estruturais, madeira mais densa etc.) em habitats com maior restrição de recursos, até mais 

aquisitivas com investimentos em curto prazo (grandes folhas de vida curta, madeira menos 

densa, alta taxa fotossintética etc.) frequentemente relacionadas a ambientes com maior 

disponibilidade de água e nutrientes (DONOVAN et al., 2011). A combinação de diferentes 
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atributos funcionais pode definir a estratégia ecológica e assim também a distribuição do 

organismo num hábitat (MATOS et al., 2018).  

Variações dos atributos funcionais entre indivíduos da mesma espécie (variação 

intraespecífica) podem ser geradas por diferenças genéticas entre as populações ou por 

plasticidade fenotípica que é a capacidade do organismo mudar seu fenótipo sob uma 

determinada condição do ambiente (JUNG et al., 2010). Espécies que apresentam grande 

variação intraespecífica podem ocupar uma maior variedade de ambientes, enquanto que uma 

espécie que tem baixa variação intraespecífica fica restrita a poucos locais, ou seja, são mais 

especializadas a um tipo de hábitat (LAVOREL et al., 2007).  

A abordagem funcional por incorporar informações das características de indivíduos e 

espécies em estudos de ecologia de populações e comunidades, tem sido considerada uma 

maneira eficiente para detectar respostas de populações, por exemplo, em relação às mudanças 

de variáveis ambientais e bióticas, porque segundo esta abordagem o nicho das espécies ou 

indivíduos está relacionado aos seus atributos funcionais (MCGILL et al., 2006; VIOLLE et 

al., 2007).  

É crescente o número de estudos com atributos funcionais no Brasil especialmente em 

fitofisionomias da savana do Planalto Central (CALAÇA & GRELLE, 2016). Contudo, poucos 

são os estudos que envolvem variação de atributos entre indivíduos de uma mesma espécie que 

possui potencial econômico na savana, e na savana do Amapá este tipo de estudo é praticamente 

inexistente.   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Analisar os fatores sociais e a produtividade da cadeia da mangaba em diferentes áreas 

na savana do estado do Amapá.    

 

2.2. Objetivos específicos 

- Verificar se indivíduos de Hancornia speciosa Gomes exibem diferentes estratégias 

funcionais no uso dos recursos em diferentes áreas na savana do estado e se estão relacionadas 

a produção de frutos; 

- Quantificar a produtividade de frutos de mangabeiras em diferentes áreas da savana; 
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- Avaliar a estrutura e dinâmica de uma população adulta e regeneração de Hancornia 

speciosa Gomes em uma área da savana amapaense em dois anos; 

- Caracterizar o perfil socioeconômico dos atores envolvidos no extrativismo, 

processamento, comercialização e consumo da mangaba.  

- Produzir mapas de distribuição das populações de Hancornia speciosa Gomes na 

savana utilizando informações espaciais, socioeconômicas, abundância, valores de atributos 

funcionais dos indivíduos e produtividade de frutos;  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de estudo  

O estudo será realizado na vegetação de savana do município de Macapá/AP em três 

áreas de ocorrência da espécie que já se tem registros de uso (FREITAS 2012; COSTA-NETO 

2014; ZSC 2016), os quais são: Comunidade do Ambé (00º 20' 23.23" N e 50° 57' 03.02" W), 

Quilombo do Mel da Pedreira (Km 35 – AP 70) (00º 17' 45.92" N e 51º 02' 01.73" W) e 

Comunidade da Mangabeira (Km 63 – AP 70) (00º 28' 08.23" N e 50º 53'19.19" W) (Figura 1).  

O clima da região é do tipo tropical quente com um período chuvoso prolongado (entre 

janeiro e julho), e uma estação seca de pequena duração (setembro a novembro). A umidade 

relativa média é de 85%, a temperatura média anual varia entre 26°C e 28°C, e a precipitação 

total anual varia entre 2.500 mm a 3.250 mm (ZEE, 2008). 

 

Figura 1 – Localização das três áreas de ocorrência da mangabeira e que já se tem registros de uso na savana do 

estado do amapá.  
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3.2. Delineamento amostral  

Serão realizadas campanhas durante o período de frutificação das mangabeiras nos 

meses de novembro, dezembro e janeiro durante dois anos consecutivos.  Em cada área de 

estudo (Ambé, Mel da Pedreira e Mangabeira), onde há a ocorrência da espécie, serão 

estabelecidos 15 parcelas de 10m x 50m, totalizando 45 parcelas. A distância mínima entre 

parcelas será acima de 50 metros de forma a garantir a independência delas na amostragem, e 

serão distribuídas de acordo com a declividade e que abranja a heterogeneidade ambiental no 

terreno. Cada parcela será georrefenciada utilizando um GPS. 

Em cada parcela, será medida a circunferência do caule acima do solo (CAS) de cada 

indivíduo, para obter o diâmetro acima do solo (DAS) através da fórmula da circunferência 

(DAS=π/CAS). O maior diâmetro da copa (Dc) e a altura máxima (Hmax) também serão 

medidos, com auxílio de uma trena, de todos os indivíduos de  Hancornia speciosa Gomes com 

diâmetro acima do solo (DAS) ≥ 3 cm (Figura 2). 

 

Figura 2 – Indivíduo adulto de Hancornia speciosa Gomes (magabeira) (A) e fruto maduro (B). Fonte: Costa Neto 

(2017) Programa Primeiro Projetos.  

 

3.3. Atributos funcionais  

Será coletado cinco folhas maduras, expandidas, sem sinais visíveis de doenças 

fitossanitárias e expostas ao sol de uma seção grande de galho localizada no ápice da copa de 

cada indivíduo nas parcelas. As folhas serão depositadas em sacos de plástico e armazenadas 

numa bolsa térmica para conservação da umidade.  

Em cinco folhas será medida a espessura foliar das folhas ainda frescas com auxílio de 

um paquímetro, e cada folha será pesada em uma balança de precisão mínima 0,001g para 

obtenção da massa úmida foliar. Logo em seguida, as folhas serão digitalizadas em scanner e 

as imagens serão usadas para medir a área foliar no Image J 1.46 
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(https://imagej.nih.gov/ij/download.html). As amostras serão levadas para a estufa à 

temperatura de 70ºC por 72 horas para então ser obtido o peso seco das folhas. 

Serão coletadas 10 sementes maduras e vivas de cada indivíduo para medir a massa da 

semente. Serão removidos das sementes quaisquer acessórios (asas, papos, polpa do fruto), 

porém sem danificar as mesmas. As sementes serão secas em estufa a 80 ° C por pelo menos 

48 h e depois serão pesadas. 

Ao final, será medido oito atributos funcionais que estão relacionados aos recursos do 

solo e a força competitiva segundo o protocolo de Pérez-Harguindeguy et al., (2013), os quais 

são: altura máxima da planta (Hmax), área do limbo foliar (LA), área foliar específica (SLA), 

conteúdo de matéria seca das folhas (LDMC), espessura foliar (LT) e massa da semente (Tabela 

1). 

Tabela 1- Lista de atributos funcionais que serão medidos, descrição e importância para os processos ecológicos e 

ecossistêmicos que influenciam segundo Pérez-Harguindeguy et al. (2013). 

 
Atributo 

funcional 
Sigla Descrição e unidade 

Processos ecológicos e 

ecossistêmicos relacionados 

Altura total Hmax 
Medida única por indivíduo 

(metros)  

Posição do indivíduo no gradiente 

de luz, fecundidade, tempo de 

regeneração, taxa reprodutiva. 

Área foliar  LA Área do limbo foliar (cm²)  
Equilíbrio hídrico, captação de luz, 

trocas gasosas. 

Área foliar 

específica  
SLA 

Área foliar dividida pela massa 

seca (cm².g-1)  

Taxa de crescimento relativo, taxa 

fotossintética máxima, vida útil 

foliar. 

Conteúdo de matéria 

seca das folhas  
LDMC 

Massa úmida em função da 

massa seca (g.g-1)  

Vida útil foliar, resistência a danos, 

conteúdo de água, produtividade. 

Espessura foliar LT 
Média de três medidas de 

espessura entre nervuras (cm) 

Folhas espessas aumentam captura 

de luz e reduzem a perda de água por 

volume. Folhas finas aumenta a 

difusão do CO2 

Massa da semente  SM Peso seco da semente (g) 
Relacionada à capacidade de 

dispersão e estabelecimento 

Fonte: Adaptado de Matos et al. 2018 

 

3.4. Biometria e produção de polpa de frutos das mangabeiras 

Serão coletados 10 frutos maduros dos indivíduos adultos de mangabeira (≥ 2 metros de 

altura) em cada parcela. Cada fruto será pesado, para obter a massa total, e medido o 

comprimento e diâmetro do fruto com auxílio de um paquímetro precisão ± 0,05 

mm. Em seguida, os frutos serão despolpados manualmente para quantificação da massa fresca 

da polpa (MFP), número de sementes (NS) e massa das sementes (MSF) por fruto. O 

rendimento de extração de polpa será determinado por matriz, subtraindo-se a massa fresca das 

sementes à do fruto inteiro (LIMA et al. 2002). 
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3.5. Regeneração, estrutura e dinâmica de adultos  

Os indivíduos adultos de Hancornia speciosa Gomes com diâmetro ≤ 3cm, serão 

mensurados a circunferência a 30 cm de altura do solo, em cada parcela, com utilização de fita 

métrica graduada em centímetros, e a altura será obtida com auxílio de uma vara graduada. 

Todos serão identificados com placas de alumínio e georreferenciamentos. 

Para avaliação da estrutura da população adulta será utilizado a distribuição em classes, 

tanto para diâmetro e altura, com o número de classes (K) sendo definido pelo Algoritmo de 

Sturges (STURGES, 1926). 

Para identificação do padrão de distribuição espacial será utilizado o Índice de Morisita 

(IM), e o resultado obtido pelo IM terá sua significância avaliada com o uso do teste Qui-

quadrado (X²), de acordo com Zimmermann et al. (2017). 

Para avaliar a dinâmica da regeneração será mensurado os indivíduos com diâmetro a 

altura do solo (DAS) igual ou inferior a 3cm e com altura entre 20cm a 1,5m. O DAS será 

medido com utilização de paquímetro digital e a altura com uma vara de 1,5m graduada em 

centímetros. Todos os regenerantes serão marcados com placas de alumínio e terão sua posição 

geográfica registrada com auxílio de um GPS. 

Será calculada a Taxa de Regeneração Natural (TRN) a qual indicará a flutuação na 

densidade de indivíduos de acordo com os anos dos inventários (MORY & JARDIM, 2001).  

 

3.6. Levantamento socioeconômico 

Será realizado a partir de coleta de informações secundárias referentes à cadeia 

produtiva da mangaba nas comunidades do Ambé, Mel da Pedreira Mangabeira, existentes em 

documentos governamentais, artigos de pesquisas, entrevistas com atores e organizações de 

governo que tem histórico de atuação na área. O produto deste levantamento será um relatório 

que servirá como base de diálogo entre os colaboradores do projeto, para organização e 

estruturação do questionário a ser utilizado em campo para a coleta de dados primários. 

Os dados primários serão coletados em campo através de aplicação de questionários 

com pessoas chaves na comunidade. Estes levantamentos servirão para detalhar a identificação 

dos aspectos socioeconômicos dos envolvidos na área de estudo na cadeia produtiva da 

mangaba. 
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3.7. Análise de dados  

 

3.7.1. Análises ecológicas 

Correlações de Pearson serão geradas para analisar as correlações entre atributos 

funcionais dos indivíduos da espécie. Atributos altamente correlacionados serão retirados das 

análises para evitar multicolinearidade. Em seguida, para testar quais estratégias funcionais 

(aquisição ou conservação de recursos) são utilizadas pela espécie em diferentes áreas será feita 

uma Análise de Componentes Principais (PCA) com os valores de atributos de cada indivíduo 

por meio do software PAST 3.36. Será utilizada Análise de Variância de um fator (ANOVA) 

para testar as diferenças entre valores de atributos funcionais das populações da espécie entre 

as áreas amostradas no Microsoft Excel 10.   

Regressões simples serão utilizadas para relacionar as médias de valores de atributos 

funcionais à média de massa fresca da polpa da espécie por parcela. ANOVA de um fator será 

também utilizada para verificar se existe diferença entre a quantidade média da massa fresca de 

polpa entre as três áreas. 

Para analisar as diferenças nas taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento entre 

os anos de monitoramento, será usado Teste t pareado no programa Systat 12; e para analisar 

as diferenças das variáveis da dinâmica de crescimento, mortalidade e recrutamento das 

mangabeiras entre as classes de diâmetro ao longo dos dois anos do estudo será utilizada 

Análise Multivariada de Variância (MANOVA) a medidas repetidas através do programa Systat 

12. 

 

3.7.2. Produção de mapas 

Para facilitar a apresentação dos resultados, os dados gerados nas etapas de 

delineamento amostral, coleta de atributos funcionais, biometria de frutos das mangabeiras, 

questionários socieconômicos serão sistematizados e com o auxílio de software livre (Qgis) 

vetores e imagens de satélite serão produzidos diversos tipos de mapas para cada uma das 

etapas.  

Os mapas são uma forma de comunicação completamente difundida nas diversas áreas 

do conhecimento e são um instrumento que facilita a apresentação de informações de caráter 

mais técnico para o público que não seja especialista na temática abordada. O mapa principal 

do trabalho visa demonstrar a distribuição e indicação das áreas e estratégias ecológicas 

relacionada a maior produtividade de frutos das populações de mangabeiras, indicando assim 

ao público, que tipos de áreas devem ser priorizadas na produção da Mangaba. 
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4. PRODUTOS ESPERADOS 

 

1. Mapas de distribuição indicando as áreas que potencialmente apresentam maior 

produção de frutos das populações de mangabeiras; 

2. Manual baseado nas informações dos parâmetros populacionais e estimativa da 

produção de frutos da mangaba em diferentes áreas na savana do Amapá, que possa 

auxiliar a colheita de frutos a longo prazo; 

3. Relatório do perfil socioeconômico do grupo social envolvido na cadeia produtiva 

da mangaba. 

 

5. RELEVÂNCIA DA PROPOSTA 

 

a. Fortalecimento da cadeia produtiva da mangaba que possibilitará a melhoria de vida 

das comunidades que utilizam um importante recurso natural das savanas, 

propiciando o desenvolvimento econômico e conservação da espécie no estado do 

Amapá; 

b. Caracterização e espacialização socioeconômica da população que participa na 

cadeia produtiva da mangaba; 

c. Aprimoramento de estudos na região para preencher lacunas existentes para o 

aproveitamento da mangabeira; 

d. Fortalecimento de estudos voltados a abordagem funcional em ecologia de plantas 

no IEPA, através de estruturação de um espaço na Instituição voltado a este tipo de 

estudo, o que resultará na consolidação de um novo grupo de pesquisa no estado, e 

também de outros grupos que já que vem desenvolvendo trabalhos científicos nas 

áreas de savanas do Amapá; 

e.  Contribuição para formação de acadêmicos das diversas instituições de ensino 

superior do estado; 

f. Desenvolvimento Institucional através de publicações científicas de alta relevância 

para o desenvolvimento econômico no estado. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 
 

ATIVIDADES 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Estabelecimento de parcelas e 

coleta de atributos funcionais e 

frutos   

                 X X X                                 

2 
Aplicação de questionários com as 

comunidades envolvidas   
                 X X X                  X               

3 Produtividade de frutos           X X X          X X X       

4 

Marcação e medição das variáveis 

da regeneração natural e 

indivíduos adultos   

             X            X     

5 
Medição de atributos funcionais 

em laboratório   
                 X X X                  X X X             

6 
Análise da biometria dos frutos e 

massa de polpa   
                 X X X                  X X X             

7 Produção de banco de dados                    X X X X X X            X X X X X X       

8 Análise de dados                            X X                    X X       

9 Relatório parcial                                 X                          

10 
Construção dos mapas de 

distribuição   
                             X                         

11 Curso de ecologia funcional                X                                               

12 Produção de manuscritos                                 X X X X X X X X X X X X X X X 

13 Entrega dos produtos                                                        X 
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8. ORÇAMENTO  

 

8.1. Material de uso permanente  

 

 

 

1 4

2 5

3 6

1 2 3 4 5 Menor Valor

1 4490.52 1 Unidade R$540.31 R$370.00 R$370.00 R$370.00

2 4490.52 1 Unidade R$3,660.91 R$3,643.44 R$3,586.88 R$3,586.88

4 4490.52 1 Unidade R$400.14 R$434.37 R$901.93 R$400.14

5 4490.52 1 Unidade R$1,269.98 R$1,327.01 R$1,450.00 R$1,269.98

6 4490.52 1 Unidade R$1,026.49 R$645.00 R$858.79 R$645.00

7 4490.52 1 Unidade R$739.13 R$739.03 R$1,053.60 R$739.03

8 4490.52 1 Unidade R$2,897.01 R$4,348.58 R$1,674.45 R$1,674.45

9 4490.52 1 Unidade R$703.03 R$779.89 R$644.88 R$644.88

11 4490.52 1 Unidade R$2,957.98 R$3,213.48 R$3,027.16 R$2,957.98

12 4490.52 2 Unidade R$64.86 R$64.86 R$62.48 R$62.48

13 4490.52 1 Unidade R$2,437.00 R$2,461.71 R$2,691.00 R$2,437.00

14 4490.52 2 Unidade R$354.28 R$356.33 R$395.45 R$354.28

15 4490.52 1 Unidade R$310.07 R$292.78 R$323.33 R$292.78

19,139.91 21,790.05 19,274.02 R$15,851.64

Prazo de Entrega 20 dias 30 dias 30 dias

Validade da Proposta 60 dias 60 dias 60 dias

Total geral (menor preço) do procedimento R$15,851.64

Fornecedor(es) Contato/Telefone Fornecedor(es) Contato/Telefone

4003-9898 Mercado Livre 4020-1735ShopTime

4003-4848 Ponto Frio 4002-3050

0800-773 3838

Americanas

Magazine Luiza

Estufa Analógica Esterilização e Secagem SX450 - 10 

Item Código Material

Escada extensível

Qtd. Obs.

Armário para escritório duas portas 

Balança de precisão 0.001g

Unidade de 

Mensuração

Fornecedor(es)

GPS eTrex 10 Garmin

Impressora a laser Epson Ecotank colorida

Microscópio óptico binocular

Monitor 20 polegadas HDMI

HD externo 1T

Notebook intel core i7 8gb

Paquímetro digital

Projetor Epson PowerLite S39

Scanner de mesa A4 resolução 4800 x 4800 dpi

Total por Fornecedor 
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8.2. Material de consumo  

 

 

 

 

1 5

2 6

3 7

4 8

1 2 3 4 5 6 7

1 3390.39 3 rolo R$235.67 R$184.78 R$267.72 R$184.78

2 3390.39 10 unidade R$19.20 R$14.28 R$16.27 R$14.28

3 3390.39 2 unidade R$129.85 R$89.90 R$125.01 R$89.90

4 3390.39 2 unidade R$127.90 R$127.90 162.00 R$127.90

5 3390.39 1 caixa R$56.39 R$52.83 R$52.83 R$52.83

6 3390.39 5 unidade R$50.56 R$41.45 R$86.82 R$41.45

7 3390.39 1 unidade R$212.87 R$216.54 R$135.05 R$135.05

8 3390.39 1 unidade R$101.17 R$101.17 R$182.68 R$101.17

9 3390.39 1 unidade R$69.73 R$73.91 R$79.19 R$69.73

10 3390.39 1500 Litro 3.78 3.95 4.35 R$3.78

11 3390.39 1 unidade R$82.97 R$78.30 R$132.33 R$78.30

12 3390.39 2 unidade R$52.11 R$50.17 R$43.93 R$43.93

13 3390.39 1 unidade R$80.00 R$77.05 R$33.90 R$33.90

14 3390.39 2 unidade R$9.00 R$23.46 R$4.51 R$4.51

15 3390.39 3 unidade R$2.50 R$30.57 R$9.89 R$2.50

16 3390.39 1 unidade R$29.00 R$32.97 R$28.00 R$28.00

17 3390.39 2 unidade R$26.01 R$17.39 R$22.90 R$17.39

18 3390.39 2 unidade R$21.06 R$21.06 R$24.90 R$21.06

19 3390.39 1 unidade R$45.50 R$49.70 R$35.99 R$35.99

20 3390.39 2 caixa R$66.58 R$23.09 R$21.00 R$21.00

Fornecedor(es) Contato/Telefone Contato/Telefone

4003-9898

Ponto Frio

ShopTime C.G. Andrade Nonato 

Auto Posto Playcenter Ltda

Souza e Cavalcante Comércio Ltda0800-773 3838

Fornecedor(es)

(96) 98103-7070

(96) 98110-2004

4002-3050

(96) 3421-2873Americanas

Item Código Material Qtd. Menor Valor
Fornecedor(es)

4003-4848

Carregador de pilha

Combustível (gasolina)

Enxada

Estiletes 18mm

Arame farpado 250 metros

Barbante 100% algodão

Unidade de 

Mensuração

Bolsas térmicas

Caixa isopor 100 litros

Caneta Marcador p/ CD/DVD 12 unidades

Capa de chuva 

Carote de combústivel de 20 litros

Carote de combústivel de 50 litros

Magazine Luiza

Luva de silicone

Ferro de cova

Filme PVC 

Fitas diamétricas ou métricas

Grampeador de pressão profissional

Lima para enxada

Lima para facão 

Lona plástica 4 x 5 metros
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8.3. Auxílio financeiro  

 Tabela de referência CNPq Tabela de Valores de Bolsas no País Disponível em:  http://www.cnpq.br/no-pais 

Código Bolsista Quantidade Período Custo Mensal*  Valor Total (R$)  

3390.20 Graduando em Ciências Ambientais  1 12 400.00                 4,800.00  

 *Valor bolsa de Iniciação Científica (IC)      

 e de apoio técnico à pesquisa (AT) CNPq     
 

  

21 3390.39 4 par R$14.99 R$14.99 R$9.00 R$9.00

22 3390.39 2 unidade R$9.97 R$22.21 R$17.90 R$9.97

23 3390.39 3 unidade R$54.80 R$54.80 R$87.59 R$54.80

24 3390.39 2 unidade R$24.90 R$19.90 R$38.90 R$19.90

25 3390.39 2 fardo R$54.90 R$54.90 R$8.72 R$8.72

26 3390.39 6 unidade R$35.92 R$37.77 R$34.28 R$34.28

27 3390.39 4 unidade R$22.73 R$21.90 R$20.50 R$20.50

28 3390.39 3 unidade R$37.99 R$69.90 R$69.90 R$37.99

29 3390.39 5 unidade R$4.60 R$25.68 R$9.92 R$4.60

30 3390.39 5 resma R$21.99 R$19.99 R$18.99 R$18.99

31 3390.39 5 pacote R$17.99 R$18.00 R$18.56 R$17.99

32 3390.39 5 pacote R$59.65 R$59.65 R$23.50 R$23.50

33 3390.39 2 unidade R$82.90 R$45.57 R$24.90 R$24.90

34 3390.39 1 unidade R$24.99 R$25.38 R$22.72 R$22.72

35 3390.39 2 unidade R$47.99 R$31.52 R$34.80 R$31.52

4,334.19 4,172.17 3,836.67 5,670.00 5,925.00 6,525.00 R$8,834.33

Prazo de Entrega 

Validade da Proposta 

Total geral (menor preço) do procedimento  (                                                                                                                        )R$ 8,834.33

Saquinhos de papel kraft Fardo (500) 1kg

Saquinhos de papel kraft Fardo (500) 3kg

Tesoura de poda

Luvas pigmentadas

Martelo

Organizador plástico 36l

Pá manual

Papel toalha

Perneiras

Pilhas recarregáveis

Pochetes para campo

Pranchetas manuais (A4)

Resma Papel A4

Trena de fibra de vidro 20 metros

Trena de fibra de vidro 50 metros

Total por Fornecedor 
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8.4. Diárias 

 

Destino :

3390.14 Pesquisador Produção de frutos 1 9  R$           72.00 648.00

3390.14 Bolsista Produção de frutos 1 9  R$           72.00 648.00

3390.14 Pesquisador Socioeconomia 1 3  R$           72.00 216.00

3390.14 Bolsista Socioeconomia 1 3  R$           72.00 216.00

3390.14 Pesquisador Regeneração 1 2  R$           72.00 144.00

3390.14 Bolsista Regeneração 1 2  R$           72.00 144.00

3390.14 Pesquisador CDS-3 Ecologia funcional 1 4  R$         103.20 412.80

3390.14 Bolsista Ecologia funcional 2 4  R$           72.00 576.00

Subtotal 3,004.80

Destino :

3390.14 Pesquisador Produção de frutos 1 9  R$           72.00 648.00

3390.14 Bolsista Produção de frutos 1 9  R$           72.00 648.00

3390.14 Pesquisador Socioeconomia 1 3  R$           72.00 216.00

3390.14 Bolsista Socioeconomia 1 3  R$           72.00 216.00

3390.14 Pesquisador Regeneração 1 2  R$           72.00 144.00

3390.14 Bolsista Regeneração 1 2  R$           72.00 144.00

Subtotal 2,016.00

Destino :

3390.14 Pesquisador Inventários 1 4  R$           72.00 288.00

3390.14 Bolsista Inventários 1 4  R$           72.00 288.00

3390.14 Pesquisador Socioeconomia 1 4  R$           72.00 288.00

3390.14 Bolsista Socioeconomia 1 4  R$           72.00 288.00

3390.14 Pesquisador CDS-3 Ecologia funcional 1 4  R$         103.20 412.80

3390.14 Bolsista Ecologia funcional 2 4  R$           72.00 576.00

Subtotal 2,140.80

Destino :

3390.14 Pesquisador Inventários 1 5  R$           72.00 360.00

3390.14 Bolsista Inventários 1 5  R$           72.00 360.00

3390.14 Pesquisador Socioeconomia 1 5  R$           72.00 360.00

3390.14 Bolsista Socioeconomia 1 5  R$           72.00 360.00

3390.14 Pesquisador CDS-3 Ecologia funcional 1 4  R$         103.20 412.80

3390.14 Bolsista Ecologia funcional 2 4  R$           72.00 576.00

2,428.80

Total 9,590.40

Comunidade da Mangabeira (Ano 2)

Comunidade Ambé (Ano 1)

Comunidade Mel da Pedreira (Ano 1)

Código Especificação Atividade Und. Qtd.
Valor Unitário 

(R$)
Valor total (R$)

Comunidade da Mangabeira (Ano 1)

Valor Unitário 

(R$)
Valor total (R$)

Código Especificação Und. Qtd.
Valor Unitário 

(R$)
Valor total (R$)Atividade

AtividadeCódigo Especificação Und. Qtd.

Atividade

Subtotal

Código Especificação Und. Qtd.
Valor Unitário 

(R$)
Valor total (R$)
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8.5. Orçamento total para execução do projeto 

 

 

Código Item de despesa Orçamento (menor valor) 

4490.52 Material de uso permanente  15,851.64 

3390.39 Material de consumo 8,834.33 

3390.14 Diárias  9,590.40 

3390.20 Auxílio financeiro 4,800.00 

Total 39,076.37 
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