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RESUMO 

 

 

COMUNIDADES EXTRATIVISTAS E O USO DA BIOTECNOLOGIA VEGETAL 

COMO ALTERNATIVA À CONSERVAÇÃO DA MANGABEIRA (Hancornia speciosa 

Gomes) 

  

  

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma espécie frutífera nativa do Brasil, 

apresenta ampla distribuição geográfica que vai desde os Cerrados até os tabuleiros costeiros 

do Nordeste, sendo bastante conhecida pela  importância socioeconômica, ambiental e 

cultural. Na última década, a intensificação da ação antrópica vem contribuindo para a 

redução significativa de seus campos nativos, e, consequentemente, de sua diversidade 

genética. Isto justifica a necessidade iminente de alternativas que possibilitem sua 

recomposição em ambiente natural e a conservação de seu genótipo. Concomitantemente, não 

há uma sensibilização efetiva por parte das comunidades extrativistas referente à necessidade 

de conservação dos recursos ambientais e manejo sustentável. Nesse sentido, o estudo da 

percepção ambiental pode contribuir com a conservação da mangabeira em suas áreas de 

ocorrência, pois o conhecimento das comunidades extrativistas pode viabilizar uma melhor 

compreensão da sustentabilidade e das atividades antrópicas atuantes na região. Por outro 

lado, tendo em vista a vulnerabilidade da espécie em campo, a biotecnologia vegetal tem se 

tornado uma alternativa promissora para contornar esse processo e para espécies que 

apresentam dificuldades de propagação natural. A propagação vegetativa in vitro, por permitir 

a produção de plantas em larga escala e com qualidade fitossanitária, tem auxiliado na 

conservação de muitas espécies lenhosas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 

contribuir para o aprimoramento de estratégias para a conservação de H. speciosa utilizando 

como ferramenta a biotecnologia vegetal e a percepção ambiental. Como objetivos 

específicos, buscou-se testar se a biotecnologia vegetal mensurada na utilização de 

reguladores de crescimento, especificamente, BAP, AIB e ANA, podem contribuir para a 

conservação através da multiplicação in vitro da mangabeira. E, para a perspectiva social, 

identificar os aspectos socioeconômicos e a percepção ambiental de extrativistas vegetais de 

duas comunidades de Nísia Floresta- RN acerca da mangabeira além de investigar se os 

extrativistas vegetais percebem a variação de abundância apenas de espécies comerciais. Para 

isso, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com extrativistas vegetais das comunidades 

de Timbó e Boa Água, do município de Nísia Floresta- RN. Com relação ao conhecimento 

das comunidades locais ao uso da mangabeira é evidente a preferência e valorização do seu 

fruto enquanto frutífera nativa da região. A pesquisa evidenciou que as comunidades possuem 

conhecimentos em relação à espécie e que percebem a diminuição de seus recursos. As 

comunidades relatam a necessidade de investimentos para facilitar o beneficiamento e 

comercialização dos frutos bem como sua qualidade de vida. Em relação à utilização da 

biotecnologia vegetal, trouxe resultados favoráveis para a produção de mudas da espécie, com 

a formação de brotações mais vigorosas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mangabeira, Micropropagação, Conservação, Percepção ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

EXTRACTIVE COMMUNITIES AND BIOTECHNOLOGY USE AS ALTERNATIVE 

TO PLANT CONSERVATION MANGABEIRA (Hancornia speciosa Gomes) 

 
 

The mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) is a native fruit species from Brazil wich has a 

broad geographic distribution that goes from the Cerrado to the coastal plains of the 

Northeast, being well known for socio-economic, environmental and cultural importance. In 

the last decade the intensification of human actions has contributed to the significant 

reduction in their native fields, thus, to their genetic diversity. This justifies the imminent 

need for alternatives that enable its recovery in natural environment and the conservation of 

its genotype. Concomitantly, there is no effective awareness by the extractive communities 

concerning the need for environmental conservation of the resources and sustainable 

management. Accordingly, the study of environmental perception can contribute to the 

conservation of mangabeira in their occurrence areas because knowledge of extractive 

communities can enable a better understanding of sustainability and human activities 

operating in the region. Moreover, in view of the vulnerability of the species in the field, the 

plant biotechnology has become a promising alternative to solve this process and for species 

which are hard for natural propagation. Vegetative propagation in vitro, by enabling the 

production of plants on a large scale and plant quality, has helped in the conservation of many 

woody species. In this context, the objective was to contribute to the improvement of 

strategies for the conservation of H. speciosa using plant biotechnology as a tool and the 

environmental awareness. As specific objectives, we sought to test whether the plant 

biotechnology measured on the use of growth regulators (specifically: BAP, AIB and ANA), 

can contribute to the conservation by in vitro multiplication of mangabeira. And, for the social 

perspective, identify the socioeconomic and environmental awareness of plant extraction of 

two communities in Nísia Floresta - RN about the mangabeira, investigating whether the plant 

extractivists realize the change in abundance of commercial species only. For this, semi-

structured interviews were applied to the vegetable extractivists communities of Timbó and 

Boa Água, in the city of Nísia Floresta - RN. Regarding the knowledge of local communities 

to the use of the mangabeira is evident the preference and appreciation of its fruit as a native 

fruit to the region. The research showed that communities have knowledge regarding the 

species and that they perceive the reduction of their resources. Communities report the need 

for investments to facilitate the processing and marketing of fruits and their life quality. 

Regarding the use of plant biotechnology, it brought favorable results for the production of 

seedlings of the species, with the formation of more vigorous shoots. 
 

 

KEYWORDS: Mangabeira, Micropropagation, Conservation, Environmental perception. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

 A domesticação de plantas nativas, incluindo aquelas já conhecidas e utilizadas por 

populações locais ou regionais, porém sem inserção no mercado nacional ou internacional é a 

grande oportunidade concedida aos países ricos em recursos genéticos (CORADIN, 2011). 

Segundo o autor, no Brasil esse potencial ainda é pouco explorado em razão de práticas 

enraizadas em valores culturais, que privilegiaram produtos e cultivos exóticos sem 

idealizarem os benefícios que poderiam ser incorporados à nossa sociedade, caso ela soubesse 

usar de maneira racional seus recursos naturais.  

Diversos recursos vegetais nativos são considerados de grande importância para a 

economia e para as populações locais, além de permitir a geração de renda familiar. 

Entretanto, são necessários investimentos para gerar e disponibilizar tecnologia de uso 

sustentável que viabilize a sua utilização comercial. Assim, torna-se imprescindível investir 

em uma política de valorização e reintrodução da flora nativa (CORADIN et al., 2011), tendo 

em vista a tendência à degradação dos recursos naturais ao longo dos anos. Nesse seguimento, 

Silva (2013) aponta a necessidade da conscientização dos agricultores com o intuito de 

resgatar e valorizar o conhecimento sobre o seu uso na alimentação das famílias. Além disso, 

destaca a importância da existência de programas governamentais que incentivem esse uso e 

apoiem iniciativas a fim de identificar as técnicas e as estratégias de manejo, beneficiamento e 

comercialização de frutíferas nativas existentes nas comunidades. 

Todavia, devido à intensa ocupação das áreas de vegetação nativa, muitas espécies de 

plantas que apresentam potencial de uso estão sofrendo ameaça de extinção, principalmente 

em razão da fragmentação dos seus habitats (SÁ et al., 2011). Sendo assim, o conhecimento 

sobre o potencial de utilização dessas plantas bem como o desenvolvimento de técnicas que 

visem multiplicar e conservar o germoplasma dessas espécies são fundamentais para evitar a 

perda de diversidade genética ou mesmo a extinção das mesmas. 

 Entre as espécies nativas do Brasil que se destacam pelos seus diversos potenciais, 

encontra-se a Hancornia speciosa Gomes, conhecida popularmente como mangabeira. Essa 

frutífera tropical pertencente à família Apocynaceae, ocorre naturalmente em várias regiões 

do país, que vai desde os Tabuleiros Costeiros e Baixadas Litorâneas do Nordeste, até os 

Cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste (SOARES et al., 2006). Está entre as dez 

espécies eleitas como de altíssima prioridade pelo programa Plantas do Futuro do 

CNPq/World Bank/GEF/MMA/Probio, com maior potencial de uso imediato entre as fruteiras 

nativas da região Nordeste (FERREIRA et al., 2005).  

 É uma espécie arbórea de porte médio, variando de 2 a 10 m de altura, apresenta copa 

irregular, com galhos abundantes e folhagens reduzidas, troncos tortuosos, ramificados e 
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ásperos, as folhas são opostas, simples, pecioladas, glabras, brilhantes e coriáceas, de forma e 

tamanho variado e inflorescências de 1 a 7 flores perfumadas e de coloração branca 

(SOARES et al., 2006).  A raiz é pivotante profunda e toda a planta exsuda látex de cor 

branca ou róseo-pálida (GANGA et al, 2009).  As sementes são recalcitrantes, discoides, 

achatadas, de coloração castanho-claro e rugosas, com hilo central (MONACHINO, 1945). 

No litoral do Nordeste, geralmente apresentam duas florações e frutificações durante o ano. 

De acordo com Vieira Neto (1994), a frutificação ocorre praticamente durante o ano todo, 

com maior intensidade entre novembro e junho. Apresenta boa tolerância a seca e se 

desenvolve bem em solos com baixo teor de matéria orgânica, acidez elevada e baixa 

disponibilidade de nutrientes (FERREIRA e MARINHO, 2007). 

A mangabeira apresenta grande importância socioeconômica, cultural, ambiental e 

medicinal. Possui elevado potencial econômico para a região Nordeste devido às diversas 

possibilidades de aproveitamento de seus frutos, como o consumo in natura, produção de 

sucos, doces, geleias, sorvetes e compotas (SOARES et al., 2011). Apresenta boa digestão e 

valor nutritivo, com teor de proteína superior ao da maioria das frutas utilizadas 

comercialmente (VIEIRA NETO, 2001), além de possuir elevado teor de ácido ascórbico 

presente na polpa, que a insere entre as frutas consideradas mais ricas em fontes de vitamina 

C (ALVES et al., 2000). Algumas partes da planta têm aplicabilidade na medicina popular, 

como a casca, com propriedades adstringentes, e o látex, que é utilizado contra as pancadas, 

inflamações, diarreia, tuberculose, úlceras e herpes. O chá da folha é usado para cólica 

menstrual (SILVA JÚNIOR, 2004).  Pode ser também utilizada para a recuperação de áreas 

degradadas, permitindo sua utilização sustentável (SILVA, 2013). Além de ser um importante 

componente dos ecossistemas, a mangaba serve de alimento para as populações humanas e 

animais nas localidades onde vegetam (FREITAS, 2012). Outro fator importante é que seus 

campos nativos geralmente predominam em áreas marginais para a agricultura, logo, o 

desenvolvimento dessas áreas pode representar uma alternativa eficaz para a valorização 

desses ambientes e a sua exploração racional e sustentada pelas populações locais que 

dependem desse recurso para sobreviver (DURÃES et al., 2008). 

Embora a mangabeira se destaque pela sua valoração socioeconômica e ambiental, nos 

últimos 10 anos foi observada uma tendência à redução dessa espécie nas áreas de ocorrência 

natural, afetando diretamente a cadeia produtiva da mangaba e colocando em risco a 

manutenção do ecossistema natural dessa espécie. De acordo com o IBGE, os dados de 

Produção da Extração Vegetal e Silvicultura indicam que a produção brasileira do fruto de 

mangaba vem apresentando declínio desde 2003, com ligeira recuperação em 2005 e 2006. 

Apresentou, também, queda de produção entre 2007 a 2009, pequena elevação na produção 
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em 2010, e vem declinando até os registros de 2013. Ainda assim, a produção brasileira de 

mangaba em 2013 alcançou 639 t, das quais quase a totalidade foi produzida na Região 

Nordeste (638 t). O Estado de Sergipe é o maior produtor nacional com 327 t (51,17%) 

seguido pela Bahia (15,65%), Paraíba (14,87%) e Rio Grande do Norte (12,67%) (IBGE, 

2014). Contudo, apesar do potencial econômico da mangabeira para a região Nordeste, a atual 

produção não é suficiente para atender à demanda do mercado consumidor, tendo em vista o 

extrativismo ser a principal forma de exploração. Além disso, ainda há poucos cultivos 

organizados ou implantados para a exploração tecnificada, em virtude de a espécie ainda está 

em fase de domesticação (GANGA, 2008). 

Em Sergipe, o maior produtor de mangaba do país, acredita-se que esse destaque é em 

razão das estratégias de comercialização do produto e ampliação de mercado consumidor 

aliado à atuação das comunidades extrativistas nesse processo (VIEIRA, 2011). Além disso, o 

fato de a espécie ser considerada árvore símbolo do Estado, conforme Decreto Estadual nº 

12.723 de 1992 do Governo do Estado de Sergipe, existe uma maior atenção à questão da 

necessidade de preservação e incentivo ao uso sustentável da mangabeira, tendo em vista está 

ameaçada de extinção e o seu grande valor cultural e econômico para as populações que 

vivem deste recurso (SOUZA et al., 2015). Isso gera benefícios para a economia, interfere 

diretamente na cadeia produtiva e contribui para a manutenção do ecossistema da espécie. 

Em ambiente natural, a propagação é dificultada pela característica de suas sementes, 

pois apresenta recalcitrância, caracterizada pela rápida desidratação do embrião, o que faz 

perder a viabilidade rapidamente, e devido ao fato de a polpa do fruto exercer ação inibitória 

sobre a germinação destas (GRICOLETO, 1997; LORENZI, 2000). Embora já exista 

tecnologia para a implantação de pomares para a produção de mangaba, esta ainda está em 

processo de domesticação, principalmente em função de manter relações ecológicas da 

espécie com seu habitat em geral. Além disso, por ser uma espécie alógama resulta em 

elevado grau de variabilidade de muitas características de potencial interesse econômico 

quando propagada por sementes (CAMPBELL, 1996). Outro aspecto relevante consiste na 

necessidade de garantir renda às comunidades que praticam a coleta extrativista e sustentável 

deste recurso, que são os responsáveis ainda pela quase totalidade da sua produção comercial 

(FERNANDES, 2009).  

Nessa perspectiva, além dos fatores que comprometem sua reprodução natural, a 

redução significativa dos campos nativos da mangabeira bem como seu reflexo na cadeia 

produtiva da mangaba é resultado principalmente do desmatamento, da intensa expansão 

imobiliária nas áreas de ocorrência natural, da exploração econômica extrativista não 

sustentável desses recursos, as práticas de monoculturas de cana-de-açúcar e coqueiros o que 
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tem contribuído cada vez mais para redução da diversidade genética da espécie, ameaçando-a 

de extinção (SÁ et al., 2011). 

No entanto, mesmo diante da valorização recente da mangaba pelos mercados 

consumidores e indústrias de processamento, por ser uma cultura que está despontando no 

cenário da fruticultura nacional pelas suas qualidades e aplicações (FERREIRA, 2006), 

populações tradicionais que trabalham e vivem do seu extrativismo são praticamente 

desconhecidas (MOTA et al., 2005), tendo em vista, principalmente, a fatores como a grande 

demanda do mercado aliada à baixa oferta do produto que inviabilizam a comercialização e a 

distribuição da polpa no âmbito nacional (VIEIRA, 2011). Segundo Mota et al. (2005), esse 

desconhecimento tem dificultado a delimitação de ações que contribuam para a melhoria das 

condições de vida dessas populações e que auxiliem na preservação dos campos nativos de 

mangaba, ameaçados por estarem situados em áreas turísticas, sujeitas à intensa especulação 

imobiliária. 

Nesse contexto, vale ressaltar a necessidade de incentivar a existência dessa cultura 

para contribuir com a conservação da espécie, bem como evitar o êxodo rural, consolidar o 

homem no campo, incentivando o uso da agricultura familiar e, principalmente, a valorização 

do conhecimento local. Peixoto e Oliveira (2015) reforçam que a agricultura familiar pode ser 

amplamente beneficiada por meio de políticas públicas pautadas na abordagem territorial, a 

exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, que tem oferecido resultados expressivos 

para a autonomia dos agricultores no processo produtivo com a formação de mercados 

institucionais para a compra dos produtos, o que significa a garantia de condições para a 

reprodução socioeconômica e, consequentemente, a permanência no espaço rural. 

No entanto, apesar de o extrativismo da mangabeira representar uma contribuição 

significativa para geração de renda familiar dos grupos em situação de vulnerabilidade social, 

possibilitando a conservação da vegetação, dos saberes e práticas produzidas por estes grupos, 

além de cooperar para o desenvolvimento das comunidades locais (JESUS, 2010), o ciclo 

dessa cultura está ameaçado. Isso se deve, sobretudo, a intensificação da degradação dos 

recursos naturais pelo atual modelo de desenvolvimento que prioriza o crescimento e não o 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Fernandes (2009), ressalta que a problemática 

para a sobrevivência desses grupos está na própria existência dos territórios para a efetivação 

da prática extrativista, observada através da atual desterritorialização e a consequente extinção 

dessa cultura. 

Concomitante a isso, não há uma sensibilização efetiva por parte das comunidades 

locais referente à necessidade de conservação e manejo de espécies de forma ambientalmente 

correta, o que vem intensificando o impacto que esta espécie vem sofrendo ao longo da última 
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década. Apesar dessa realidade, a mangabeira continua a auxiliar na fixação do homem no 

campo e na complementação da renda por apresentar diversos usos, que vão desde o 

beneficiamento dos frutos até a cadeia produtiva da mangaba.  

A dinâmica de trabalho dos catadores de mangaba atravessa gerações, passando 

conhecimentos e saberes das comunidades tradicionais que vivem dessa cultura através de um 

processo de formação histórico-cultural (SARAIVA, 2012). De acordo com o Decreto no 

6.040/2007, Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, Diegues (2001) enfatiza que quando se fala da importância das 

populações tradicionais na conservação da natureza, está implícito o papel preponderante da 

cultura e das relações homem-natureza /natureza-homem. De acordo com o autor, um ponto 

importante nessa prática é a existência de manejo dos recursos genéticos marcados pelo 

respeito aos ciclos naturais, a sua exploração dentro da capacidade de regeneração das 

espécies de plantas e animais utilizadas. Dessa forma, esses sistemas tradicionais de manejo 

não constituem apenas formas de exploração econômica dos recursos naturais, mas também 

evidenciam a existência de um conjunto de valores adquiridos pela tradição hereditária dos 

mais velhos, de mitos e símbolos que conduzem à manutenção e ao uso sustentado dos 

ecossistemas naturais. 

Sendo assim, é interessante conhecer a forma como as comunidades envolvidas nesse 

processo percebem a redução dos recursos naturais de acordo com o contexto social em que 

vivem. O estudo da percepção ambiental pode ser, portanto, a ferramenta que viabiliza essa 

compreensão. Nesse sentido, a percepção ambiental é definida pela forma como os indivíduos 

veem, compreendem e se comunicam com o ambiente, considerando-se as influências 

ideológicas de cada sociedade (ROSA e SILVA, 2002). Para Tuan (1980), a percepção 

envolve tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos como a atividade proposital, de 

tal modo, muito do que as pessoas percebem está relacionado ao que valorizam culturalmente 

e com a necessidade de sobrevivência biológica. O autor afirma ainda que a dimensão da 

paisagem é a dimensão da percepção, no qual o aparelho cognitivo é fundamental, e através 

da nossa seletividade é captada e construída pelos sentidos.  

Os estudos em percepção ambiental consistem em investigar a forma como os 

indivíduos enxergam, interpretam, convivem e se adaptam à realidade do meio em que estão 

inseridos, principalmente em se tratando de ambientes instáveis ou vulneráveis socialmente e 

http://www.sinonimos.com.br/preponderante/
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naturalmente (OKAMOTO, 1996). Esses estudos além de possibilitar a compreensão da inter-

relação homem e meio ambiente, permite explanar as perspectivas e sentimentos em relação 

aos recursos explorados, revelando seu relacionamento cognitivo, emocional e cultural com a 

atividade que exerce (ZAMPIERON et al., 2003). 

Nesse sentido, para que se possa investigar a percepção ambiental das comunidades 

locais, é essencial que se tenha uma visão sistemática de todo o contexto que as envolve, 

levando-se em consideração o conhecimento, a experiência vivida e os valores culturais de 

cada indivíduo. Com base nisso, Tuan (1980, p. 68) afirma que: 

 

Para compreender a preferência ambiental de uma pessoa, necessitaríamos examinar 

sua herança biológica, criação, educação, trabalho e os arredores físicos. No nível de 

atitudes e preferências de grupo, é necessário conhecer a história cultural e a 

experiência de um grupo no contexto de seu ambiente físico. Em nenhum dos casos 

é possível distinguir nitidamente entre os fatores culturais e o papel do meio 

ambiente físico. Os conceitos “cultura e meio ambiente” se superpõem do mesmo 

modo que os conceitos “homem” e “natureza”. 

 

Com base nessa reflexão, ressalta-se que em estudos sobre percepção ambiental deve-

se levar em consideração a topofilia, conceito utilizado para representar a relação dos sujeitos 

com o ambiente onde estão inseridos, que na concepção de Tuan (1980) consiste no elo 

afetivo e de envolvimento entre os indivíduos e o lugar ou ambiente que os cercam. Dessa 

forma, segundo Mota et al. (2005), é comum a existência de ambiguidade na percepção ou 

não da diminuição de abundância da mangabeira por parte dos extrativistas vegetais, em razão 

da conservação das áreas nativas ainda não constituir uma preocupação, pois compreendem 

que essa planta sendo um componente do ecossistema, assim, seria um recurso inesgotável. 

Outros, em oposição, percebem que as áreas nativas diminuíram sensivelmente em 

decorrência da intensificação da ação antrópica e degradação ambiental. Para Hoeffel et al. 

(2008), é importante analisar as diferenças e semelhanças entre valores e significados 

atribuídos por diferentes indivíduos a fenômenos sociais e ambientais, dentro de vários 

contextos. 

Para Gonçalves e Gomes (2014), essa relação é permeada por diferentes laços afetivos 

dos seres humanos com o ambiente físico, relações estas que envolvem os anseios, visões de 

mundo, valores, atitudes e contextos socioculturais, além de buscar uma autocompreensão, 

voltada aos valores dos sujeitos e suas respectivas condutas ou atitudes para com o meio 

ambiente. Assim, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para melhor 

compreender as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, 

satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (ZAMPIERON et al., 2003). 
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Além dos aspectos culturais/ ambientais relacionados ao extrativismo da mangaba, 

faz-se necessário destacar a importância da biotecnologia vegetal como forma complementar 

no resguarde da espécie. Nesse sentido, um dos campos que merece destaque é a coleção de 

germoplasma, que no caso da mangabeira possui 324 acessos no Estado do Rio Grande do 

Norte (SILVA JÚNIOR, 2006), onde já foram identificados genótipos de elite dessa espécie 

tolerantes a pragas e doenças. As variações presentes nestes materiais também são grandes 

para características morfológicas de formato e tamanho de frutos, crescimento vegetativo e 

ciclo da cultura. Entretanto, a manutenção dessa coleção em condições de campo tem 

apresentado várias limitações, especialmente em relação à perda de material, devido à 

degeneração causada pelo ataque de patógenos (SILVA et al.,1997). Por outro lado, em 

função da crescente ocupação de áreas de vegetação nativa e da sensível erosão genética 

observada em muitas espécies de plantas que apresentam interesse comercial, torna-se 

iminente a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de conservação de 

germoplasma, de forma que ele esteja disponível para utilização futura (SÁ et al., 2011).  

Dentre as estratégias de conservação da biodiversidade podemos incluir os métodos in 

situ e ex situ.  A conservação ex situ consiste na conservação dos componentes da diversidade 

biológica fora do seu habitat natural, e a conservação in situ, refere-se à manutenção e 

recuperação de populações de espécies nos seus próprios ambientes ou, como no caso de 

espécies domesticadas, nos locais onde desenvolveram as propriedades que as diversificam 

por meio da conservação de ecossistemas e habitas naturais. Ambas as estratégias podem ser 

complementares (BOEF, 2007). Sendo assim, Sá (2009) reforça que nenhuma estratégia 

sozinha pode responder pela adequada conservação e, como ambas são complementares, 

devem ser integradas para o sucesso da conservação.  Segundo a autora, apesar de ser possível 

a adequada conservação ex situ de muitas espécies, a conservação in situ, por permitir a 

contiguidade dos processos evolutivos, também pode ser necessária para a efetiva manutenção 

da variabilidade genética em longo prazo.  

Levando-se em consideração as estratégias de conservação in situ, geridas por 

extrativistas vegetais, elas constituem uma possibilidade de contribuir para a conservação da 

diversidade em todos os níveis, além de possibilitar aos extratores o poder para controlar os 

seus recursos fitogenéticos como principal recurso biológico e usá-los para melhorar seu 

sustento (BOEF, 2007), desde que utilizados de forma ambientalmente correta. Diante disso, a 

percepção ambiental será utilizada como uma estratégia para subsidiar a conservação in situ e 

para a conservação ex situ será utilizada a biotecnologia vegetal. 

A esse propósito, as técnicas de biotecnologia vegetal com ênfase na cultura de tecidos 

surgem como uma alternativa para reduzir os impactos causados pelo uso não sustentável das 
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espécies. A manutenção da coleção in vitro se constitui como uma alternativa promissora por 

possuir métodos de propagação e conservação de germoplasma (SANTOS, 2010). Os bancos 

de germoplasma garantem a manutenção da espécie em médio prazo e melhoram os recursos 

genéticos da planta, sobretudo para espécies sob o risco de extinção, como é o caso da 

mangabeira. Além disso, tem-se nessa técnica a possibilidade de conciliar os esforços de 

conservação da agrobiodiversidade com o desenvolvimento sustentável (NASS, 2007). 

Sendo assim, a propagação vegetativa in vitro ou micropropagação constitui uma 

excelente via de conservação para espécies como a mangabeira, pois contorna as condições 

que comprometem sua reprodução natural e promove a multiplicação em grande escala dos 

exemplares (ARAGÃO et al., 2011). Essa técnica pode ser empregada na formação de bancos 

de germoplasma para futuras pesquisas, estudos de reposição de mata nativa e implantação de 

cultivos comerciais. 

Dentre as citocininas que servem a esse propósito, a 6-Benzilaminopurina (BAP) é a 

que, em geral, dentro dessa classe, tem se mostrado mais efetiva na multiplicação de diversas 

espécies, além de proporcionar o menor custo de aquisição (ARAGÃO et al., 2011). Ao serem 

adicionadas ao meio de cultura, estimulam a divisão celular e auxiliam na quebra de 

dormência das gemas axilares, até então inibidas pela dominância apical (BRUM et al., 2002). 

Para o enraizamento, geralmente se utilizam as auxinas AIB (ácido indolbutírico) e 

ANA (ácido naftaleno acético) (FRANKLIN e DIXON, 1994). Essas substâncias quando 

adicionadas ao meio de cultura, controlam o crescimento e o alongamento celular 

(ALVARENGA e CARVALHO, 1983). Contudo, concentrações excessivas desse 

fitorregulador podem induzir respostas desfavoráveis limitando a fase de enraizamento e 

podendo ser tóxica para a planta (SOUZA et al., 2004). Outros reguladores de crescimento 

diferentes das auxinas também podem inibir a rizogênese, a exemplo das citocininas, 

giberelinas e o ácido abscísico (OLIVEIRA, 2011). 

 A conservação de plantas in vitro se baseia no cultivo das coleções em laboratórios, a 

partir da técnica de cultura de tecidos, permitindo a rápida multiplicação e armazenamento de 

germoplasma de plantas em ambiente asséptico, livre de patógenos (SANTOS et al., 2011). 

Frente a isso, a manutenção in vitro oferece a possibilidade de perpetuar material sadio, 

reduzindo a probabilidade de contaminação por patógenos durante os sucessivos plantios do 

material para conservação da espécie. Além disso, protege o material contra as intempéries 

climáticas, permitindo que seja utilizado sempre que necessário (ALOUFA, 2003). 

Diante do exposto, considerando toda a problemática ambiental, social e cultural atual 

que envolve a cultura da mangaba, decorrente, em grande parte da ação antrópica, é notória a 

necessidade de desenvolvimento de estratégias que possibilitem à conservação da mangabeira, 
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em especial, as técnicas de cultivo in vitro. Além disso, o estudo da percepção ambiental 

permite entender como os atores sociais envolvidos no extrativismo da mangaba se 

relacionam e interage com o meio ambiente, tal qual existe uma estreita relação de 

dependência dos recursos vegetais. Tendo em vista a isso, surge o seguinte questionamento: a 

percepção ambiental dos extrativistas vegetais e o uso da biotecnologia vegetal podem 

contribuir para a conservação da mangabeira?   

Nessa perspectiva, o pressuposto deste trabalho é que a percepção ambiental dos 

extratores vegetais da região de Nísia Floresta- RN acerca de H. speciosa e as técnicas de 

biotecnologia vegetal possibilitam estratégias para a conservação da espécie. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver estratégias 

para a conservação de H. speciosa utilizando como ferramenta a biotecnologia vegetal e a 

percepção ambiental.  Os objetivos específicos foram: i. Identificar a percepção dos extratores 

de mangaba em relação à espécie; ii. Investigar se os extratores vegetais percebem a variação 

de abundância apenas de espécies comerciais; iii. Testar se a biotecnologia vegetal mensurada 

na interação e no efeito isolado de reguladores de crescimento oferece suporte à conservação 

da mangabeira, através da multiplicação in vitro. 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, esta Dissertação se encontra 

composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da Área de estudo, Metodologia 

geral empregada para o conjunto da obra e por três capítulos que correspondem a artigos 

científicos a serem submetidos à publicação. O Cap. 1, intitulado “Influência de reguladores 

de crescimento e do tipo de explante na propagação in vitro de mangabeira” foi submetido ao 

periódico “Revista Floresta” e, portanto, está formatado conforme este periódico 

(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/about/ submissions#authorGuidelines); O Cap. 

2, intitulado “Efeito de 6-benzilaminopurina e ácido naftalenoacético sobre a propagação in 

vitro de Hancornia speciosa Gomes”, foi submetido ao periódico “Revista Floresta” e, 

portanto, está formatado conforme este periódico 

(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/about/ submissions#authorGuidelines). E o 

Cap. 3, intitulado “Aspectos socioeconômicos e percepção ambiental dos extrativistas 

vegetais do município de Nísia Floresta- RN acerca da Mangabeira” será submetido ao 

periódico “Desenvolvimento e Meio Ambiente” e, portanto, está formatado conforme este 

periódico (http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/about/ submissions#authorGuidelines).  

 

 

 

 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/about/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/about/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/about/
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

  

O município de Nísia Floresta  

O município de Nísia Floresta está localizado no litoral do Estado do Rio Grande do 

Norte, na microrregião conhecida como Macaíba (Figura 1), pertence à Região Metropolitana 

de Natal-RN e ocupa uma área de 307,842 km
2
 (IDEMA, 2013).   

 

Figura 01: Mapa de localização do município de Nísia Floresta- RN. Elaboração: Diego 

D’Ávila Beserra (2015). 

 

A região estudada (Figura 2) se localiza nos Tabuleiros Costeiros e Baixadas 

Litorâneas do Município de Nísia Floresta, Litoral Nordeste Potiguar. O clima da região é 

caracterizado como tropical quente úmido e sub-úmido e sol a maior parte do ano, com 

precipitações volumétricas variando de 800 mm até mais de 1500 mm. A umidade relativa do 

ar é relativamente constante, em torno de 80% e predominam solos pobres, arenosos ou de 

fácil drenagem, com  pH ácido, caracterizado por dunas e grupo barreiros (FERNANDES, 

2009).  

O município encontra-se com 25,10% do seu território inserido na Bacia Hidrográfica 

do rio Trairi, 20,91% na Bacia Hidrográfica do rio Pirangi e 53,99% na Faixa Litorânea Leste 

de Escoamento Difuso (IDEMA, 2013), o que pode justificar a importância das atividades 
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agropecuárias para economia da região, sendo esta atividade responsável por 15.188 mil reais 

do PIB total do município em 2012 (IBGE, 2014). A atividade do meio rural, como a 

agricultura, pecuária, pesca artesanal e turismo constitui a principal fonte de trabalho e 

geração de renda para o município, sendo os cultivos de cana-de-açúcar e mandioca as 

principais lavouras temporárias e as culturas de coco-da-baía e mamão as principais lavouras 

permanentes (IBGE, 2013). Dentre estes, destaca-se a produção de cana-de açúcar, com 

43.200 toneladas no ano 2013 e a cultura de coco-da-baía com 5.490 toneladas no ano de 

2013. Em relação ao extrativismo vegetal, a madeira tem sido utilizada para produção de 

carvão vegetal com produção de 01 tonelada no ano de 2013 (IBGE, 2014). 

O município de Nísia Floresta possui uma população estimada de 26.208 habitantes e 

densidade demográfica de 77,26 habitantes/km² (IBGE, 2014), sendo que 14.404 dos 

habitantes vivem na zona rural (IBGE, 2010). Quanto ao grau de escolaridade, a maioria da 

população residente possui ensino fundamental regular (4.842 pessoas) e ensino médio 

regular, apenas 865 pessoas.  A maioria é alfabetizada (16.541pessoas) (IBGE, 2010). Quanto 

à renda per capita mensal das famílias residentes na zona rural é de 233.33 reais e zona urbana 

de 302,00 reais.  

Um aspecto relevante é que a maioria dos povoados do município desenvolve a prática 

extrativista. Dentre as dezoito comunidades existentes em Nísia Floresta, constituem a 

amostra: Timbó e Boa Água (Figura 2). As duas foram escolhidas, levando-se em 

consideração a forma de domesticação da espécie estudada, por possuírem áreas comuns e 

privadas, número de atores envolvidos, acesso e forma de manejo quanto à percepção de 

conservação dos recursos extrativistas. 
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Figura 02: Mapa de localização dos Povoados de Timbó e Boa Água no município de Nísia Floresta- RN. Elaboração: Diego D’ Ávila Beserra (2015).
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 Comunidade de Timbó-RN 

 A comunidade de Timbó (Figura 3) está localizada na área rural de Nísia Floresta- RN 

distante 4,9 Km da cidade sede. É um distrito ainda em desenvolvimento, composto por 

aproximadamente 229 famílias. A principal fonte de subsistência é a agricultura, e obtém 

renda complementar do extrativismo da mangaba, do artesanato com a folha do coqueiro 

(Cocos nucifera L.) e do cipó (Cuscuta racemosa), da pesca artesanal e atividades de turismo 

devido à beleza da Lagoa de Carcará. Nessa região, muitos homens buscam emprego fora do 

município optando principalmente por serviços terceirizados no setor de eletricidade. Além 

disso, algumas famílias abandonaram a agricultura, especialmente a cultura da mangaba para 

obterem sua renda principal na atividade de turismo que vem crescendo na região.     

 

     

  

  Figura 03: Comunidade de Timbó- Nísia Floresta/RN. Fonte: Acervo da autora, 2015. 
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  Comunidade de Boa Água-RN               

A comunidade de Boa Água (Figura 4) está localizada na área rural de Nísia Floresta- 

RN, distante 7,9 Km da cidade sede através da Estrada Tororomba e atualmente é composta 

por 90 famílias residentes. É uma comunidade em desenvolvimento onde ainda é preservada a 

agricultura sendo esta uma atividade mediana. O extrativismo da mangaba e a pecuária são 

importantes fontes de renda para a população, juntamente com o turismo que se encontra em 

forte processo de expansão. E outros, trabalham em propriedades privadas, tendo em vista que 

é uma região, onde muitos são granjeiros. No entanto, praticamente não há geração de 

empregos para os moradores e muitos jovens têm que buscar emprego fora da comunidade. 

 

    

    

Figura 04: Comunidade de Boa Água- Nísia Floresta/RN. Fonte: Acervo da autora, 2015. 
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METODOLOGIA GERAL 

 

INFLUÊNCIA DE REGULADORES DE CRESCIMENTO E DO TIPO DE EXPLANTE NA 

PROPAGAÇÃO IN VITRO DE MANGABEIRA. 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Biotecnologia de Espécies Nativas-

LABCEN da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A figura 05 ilustra as etapas 

desse experimento. Para a indução de brotações, foram utilizados explantes (nodal e apical), 

oriundos de plântulas germinadas in vitro com idade fisiológica de 40 dias. Os segmentos 

foram excisados com aproximadamente 01 cm de comprimento e inoculados verticalmente 

em frascos de vidro com capacidade para 150 ml, contendo 20 ml de meio de cultura. O meio 

basal foi o MS básico (MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 100 mg.L
-1

 de 

inositol, 30g.L
-1

 de sacarose, 7g.L
-1 

de ágar e diferentes concentrações de 6-

benzilaminopurina (BAP) (0,0; 1,5; 2,5 e 3,5 mg.L
-1

). O pH dos meios foi ajustado para  5,8 ± 

0,2 e posteriormente esterilizados em autoclave a 121°C e pressão de 1atm durante 20 

minutos.                                          

 

 

Figura 05: Etapas experimentais da micropropagação de H. speciosa: A) Plântulas 

provenientes da germinação in vitro; B) Inoculação em capela de fluxo laminar; C e D) 

Brotação e alongamento de explante nodal e ápice caulinar, respectivamente. Fonte: Acervo 

da autora, 2015. 

 

 Após a inoculação, os ensaios foram mantidos em sala de crescimento em condições 

controladas de temperatura (25 ± 2 °C), fotoperíodo de 16 horas a uma intensidade luminosa 

de 60 μmol.m
-2

s
-1

. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado 

composto por oito tratamentos, constituído por três repetições. Por repetição, os tratamentos 

continham 10 unidades experimentais (10 frascos). Cada unidade experimental era constituída 

 
A C B D 
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de um único explante (nodal ou ápice caulinar), inoculado em meio MS básico acrescido, ou 

não, do fitorregulador. Após 30 dias da inoculação foram avaliados: explantes responsivos 

para a formação de brotos, o número de brotos por explante, número de nós por brotação 

adventícia, sobrevivência e contaminação. 

Os dados obtidos foram submetidos a quatro análises de modelo linear generalizado 

(PAREDES et al., 2014), uma para cada Variável Dependentes (V.D.), denominadas brotação, 

o número de brotos /explante, número de nós por brotação, contaminação e sobrevivência.  As 

V.D. foram ajustadas com as concentrações das Variáveis Independentes (V.I.), BAP e 

explante (nodal e apical), utilizando-se o software R, versão 3.2.2 (2013). As V.D. com 

distribuição binomial (brotação, contaminação e sobrevivência) foram ajustadas a partir da 

função de ligação Logit (modelo de regressão logística). No caso das V.D. número de brotos e 

número de nós por brotação, por serem formados por variáveis quantitativas discretas 

(distribuição de Poisson), ajustou-se ao modelo log-linear (modelo de regressão de Poisson). 

Foi utilizado, nos modelos, o nível de significância (α) de 5%. 

 

Enraizamento in vitro 

Para o enraizamento in vitro, foram utilizados como explantes (segmentos nodais e 

ápices caulinares) de plântulas assépticas germinadas in vitro com idade fisiológica de 40 

dias. Os segmentos foram excisados com 01 cm de comprimento e inoculados verticalmente 

em frascos de vidro com cerca de 150 mL de capacidade e 20 mL de meio de cultura. O meio 

basal foi o MS básico (MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 100 mg.L
-1

 de 

inositol, 30g.L
-1

 de sacarose, 7g.L
-1 

de ágar e diferentes concentrações de ácido indol-3-

butírico (AIB) (0,0; 1,25; 2,5 e 3,0 mg.L
-1

).  

Os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2 °C de temperatura e na 

ausência de luz, por 19 dias. Decorrido esses período, foram transferidos para meio MS básico 

sem adição de regulador de crescimento. Após os 30 dias de inoculação foram avaliados as 

seguintes variáveis: explantes responsivos para formação de raízes, número de raízes, 

formação de calos e sobrevivência. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente 

casualizado composto por oito tratamentos, constituído por três repetições. Por repetição, os 

tratamentos continham 10 unidades experimentais (10 frascos). Cada unidade experimental 

era constituída de um único explante (nodal ou ápice caulinar), inoculado em meio MS básico 

acrescido, ou não, de única dose do fitorregulador.  

As variáveis com distribuição binomial (enraizamento, formação de calos e 

sobrevivência) foram ajustadas a partir da função de ligação Logit (modelo de regressão 

logística). Com relação ao número de raiz, por ser formado por variável quantitativa discreta 
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(distribuição de Poisson), ajustou-se ao modelo log-linear (modelo de regressão de Poisson). 

Neste caso, foi detectada sobredispersão dos dados, utilizando-se, desta forma, um modelo 

quasipoisson. Foi utilizado, nos modelos, o nível de significância (α) de 5%. 

 

EFEITO DE 6-BENZILAMINOPURINA E ÁCIDO NAFTALENOACÉTICO SOBRE A 

PROPAGAÇÃO in vitro DE Hancornia speciosa Gomes. 

 

 O ensaio foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia de Conservação de 

Espécies Nativas (LABCEN) do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, em Natal-RN. 

Segmentos nodais, provenientes de plantas germinadas in vitro com 40 dias de idade 

fisiológica (Figura 06) foram utilizados como fonte de explante e excisados com 01 cm de 

comprimento, em seguida foram inoculados verticalmente em frascos de vidro com 

capacidade para 150 ml, contendo 20 ml de meio de cultura. O meio basal foi o MS básico 

(MURASHIGE e SKOOG, 1962) suplementado com 100 mg.L
-1

 de inositol, 30 g.L
-1

 de 

sacarose, 7 g.L
-1 

de ágar e diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP) (0,0; 1,5; 

2,5 e 3,5 mg.L
-1

) e da auxina ácido naftalenoacético (ANA) (0,0; 0,1 e 0,5 mg.L
-1

). As 

culturas foram mantidas em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas a uma 

intensidade luminosa de 60 μmol.m
-2

s
-1

,  umidade relativa próxima a 76% e temperatura em 

torno de 25 ± 2ºC. 

 

             

Figura 06: A) Plantas germinadas in vitro e B) Explantes nodais para realização de 

micropropagação. 

A B 
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O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado composto por doze 

tratamentos e três repetições. Cada repetição continha 10 unidades experimentais (10 frascos). 

Cada unidade experimental era constituída de um único explante (nodal), inoculado em meio 

MS básico acrescido, ou não, de uma única dose dos fitorreguladores. Após 30 dias da 

inoculação foram avaliados: explantes responsivos para a formação de brotos, o número de 

brotos /explante, formação de calos na base dos explantes, sobrevivência e contaminação.  

Os dados obtidos foram submetidos a cinco análises de modelo linear generalizado 

(PAREDES et al., 2014), uma para cada Variável Resposta (V.R.), referentes aos explantes 

nodais (brotação, número médio de brotos, formação de calos, presença de contaminação e 

sobrevivência). Os dados de explantes nodais foram ajustados com as concentrações das 

Variáveis Explicativas (V.E.), BAP e ANA, utilizando-se o software R, versão 3.2.2 (2013). 

As V.R. com distribuição binomial (brotação, calos, contaminação e sobrevivência) foram 

ajustadas a partir da função de ligação Logit (modelo de regressão logística). No caso da V.R. 

brotos, por ser formado por variável quantitativa discreta (distribuição de Poisson), ajustou-se 

ao modelo log-linear (modelo de regressão de Poisson). Foi utilizado, nos modelos, o nível de 

significância (α) de 5%. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS 

EXTRATIVISTAS VEGETAIS DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA- RN ACERCA 

DA MANGABEIRA 

 

Para diagnosticar a percepção ambiental dos catadores de mangaba em relação à 

mangabeira, junto às comunidades de Timbó e Boa Água, foi feito um levantamento de dados 

mediante a observação participante em atividades de campo (Figura 07) e a realização de 

entrevistas com público heterogêneo em relação a sexo e idade (Figura 08). Foram feitas 38 

entrevistas semiestruturadas, sendo 18 na região de Timbó e 20 em Boa Água.  

Esta pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa para levantamento de 

dados primários e secundários, para compor um quadro geral das representações dos catadores 

de mangaba e das pressões externas. Utilizaram-se perguntas abertas e semiestruturadas que 

segundo Boni e Quaresma (2005) permite maior vantagem por possibilitarem maior interação 

e aproximação entre entrevistador-entrevistado, maior liberdade de respostas, além de 

permitir correção de eventuais erros por falta de compreensão da questão por parte do 

entrevistado. Além disso, este tipo de entrevista colabora muito na investigação dos aspectos 

afetivos e valorativos dos informantes que produzem significados pessoais de suas atitudes e 

comportamentos.   
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A metodologia da pesquisa de campo para os estudos de percepção ambiental baseou-

se nas orientações de Whyte (1977), utilizando a observação e o questionamento por meio de 

entrevistas e formulários. Essa técnica foi utilizada pela própria pesquisadora ao utilizar as 

seguintes abordagens básicas complementares: observar, ouvir e fazer perguntas aos 

informantes da comunidade, que segundo Whyte (1977) devem ser incluídas, independente do 

foco da pesquisa em percepção ambiental. 

As duas comunidades foram escolhidas, levando-se em consideração à forma de 

domesticação da espécie estudada, por possuírem áreas comuns e privadas, número de atores 

envolvidos e o acesso ao local. A escolha dos informantes da pesquisa foi feita através da 

técnica de “bola de neve”, em que um informante-chave, no caso aquele que coleta bastante 

mangaba, vai indicando outros informantes (ALBUQUERQUE et al., 2010), resultando em 

um total de 38 participantes, sendo 20 em Boa Água e 18 em Timbó. Para justificar o 

tamanho da amostra, utilizou-se a técnica de saturação, que segundo Fontanella et al. (2008), 

é utilizada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, 

descontinuando a obtenção de novos componentes, quando as respostas, na opinião do 

pesquisador, começam a se repetir ou apresentam certa redundância.  

O roteiro das entrevistas semiestruturadas abordou perguntas sobre o perfil 

socioeconômico enfatizando sexo, idade, renda, ocupação (atividade), grau de escolaridade e 

experiência (tempo de coleta); o tipo de manejo empregado; o levantamento da percepção 

Figura 07: Visita ao Sítio Catuamba, área 

de coleta da mangaba pertencente à 

comunidade de Timbó, município de Nísia 

Floresta- RN. Fonte: Acervo da autora, 

2015. 

 

Figura 08: Entrevista ao catador de 

mangaba da comunidade de Boa Água, 

Nísia Floresta- RN. Fonte: Acervo da 

autora, 2015.  
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ambiental dos catadores de mangaba acerca da espécie; o conhecimento sobre espécies 

comerciais e não comerciais existentes na região, além da importância da mangabeira para sua 

sobrevivência entre outros. 

Para a análise dos dados coletados utilizou-se como referencial teórico a análise de 

conteúdo, que segundo Bardin (2010) estrutura-se em três fases cronológicas básicas: a pré-

análise, que consiste na sistematização das atividades a serem elaboradas. Nesta etapa ocorreu 

a revisão de literatura, formulação dos objetivos do trabalho, delimitação do público alvo, 

observação participante e realização de entrevistas abertas e semiestruturadas; a exploração 

do material que consiste na análise propriamente dita. Nesta fase o conteúdo das entrevistas 

transcritas foi transformado em categorias temáticas, em seguida tabuladas no programa Excel 

e ordenadas em tabelas de contingência; e o tratamento dos resultados em que os dados foram 

tratados de forma a se tornarem significativos e válidos por meio de análises descritivas 

(porcentagens). 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP) e 

ácido indolbutírico (AIB) na multiplicação e enraizamento in vitro, respectivamente, de dois tipos de 

explantes de mangabeira. Para isso, explantes nodais e apicais foram inoculados em meio MS básico e em 

MS suplementado com 1,5; 2,5 e 3,5 mg.L-1 de BAP e 1,25; 2,5 e 3,0 mg.L-1 de AIB, totalizando 16 

tratamentos. Para a multiplicação in vitro, explantes de ápices caulinares em meio de cultura sem adição de 

BAP apresentaram melhores resultados para a maioria dos parâmetros avaliados, além de reduzir os custos no 

cultivo in vitro da espécie. Em relação à taxa de enraizamento, não houve influência significativa para o tipo 

de explante e as concentrações de AIB utilizadas. No entanto, o uso de 3,0 mg.L-1 de AIB induz a formação 

de maior número de raízes, aumenta a calogênse e sobrevivência de segmentos nodais e apicais de H. 

speciosa. 

Palavras-chave: Hancornia speciosa Gomes; micropropagação in vitro; citocinina; auxina. 

 

Abstract 

Influence of growth regulators and the type of explant in vitro propagation of mangabeira. The objective of 

this study was to test the effect of different concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP) and indole butyric 

acid (AIB) on in vitro multiplication and rooting, respectively, of two types of explants mangabeira. To attain 

that, apical and nodal explants were inoculated into basic MS medium and into MS medium supplemented 

with 1.5; 2.5 and 3.5mg. L-1 BAP to 1.25; 2.5 and 3.0 mg L-1 of AIB, totaling 36 treatments. For in vitro 

multiplication, explants of shoot apex in culture medium without the addition of BAP showed the best results 

for most of the evaluated parameters, and reduce costs in the in vitro cultivation of the species. In relation the 

rate of rooting, no significant influence for the type of explant and IBA concentrations used. The 

concentration of 3.0 mg L-1 IBA induces the formation of more roots, increases calogênse and survival of 

nodal and apical segments of H. speciosa. 

Keywords: Hancornia speciosa Gomes; in vitro micropropagation; cytokinin; auxin. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes), pertencente à família Apocynaceae é uma espécie frutífera 

nativa do Brasil, cuja distribuição ocorre nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte dos Cerrados até os 

Tabuleiros Costeiros e Baixadas Litorâneas do Nordeste, possuindo relevante valor econômico para a região 

(NASCIMENTO et al., 2014). É bastante reconhecida pelo sabor e valor nutritivo de seus frutos e dos inúmeros 

produtos alimentícios os quais podem ser empregados, que variam desde sucos a sorvetes (OLIVEIRA et al., 

2014). Além do aproveitamento dos frutos, a mangabeira apresenta propriedades medicinais e no aspecto 

ambiental, é adequada para recuperação de áreas degradadas, além de manter relações ecológicas, uma vez que é 

espécie dispersada pela fauna.   

Embora a mangabeira se destaque pela sua valoração socioeconômica, medicinal e ecológica, vem 

sofrendo grandes impactos antrópicos nas últimas décadas. Ações como a intensa expansão imobiliária nas áreas 

de ocorrência natural, o uso não sustentável desses recursos, o turismo, a prática de monocultura, o extrativismo 

exploratório, além das queimadas, vem contribuindo para a redução da diversidade genética da espécie, 

ameaçando-a de extinção (SÁ et al., 2011). Esses diversos fatores contribuem para a rápida redução das áreas 

remanescentes e colocam em risco à manutenção do ecossistema natural das mangabeiras, o que torna evidente a 

necessidade de desenvolver alternativas sustentáveis que viabilize tanto a sua recomposição em ambiente natural 

quanto à conservação de seu genótipo (BEZERRA et al., 2014). Frente a isso, uma alternativa que vem sendo 

considerada promissora para reverter esse processo é a técnica de micropropagação in vitro que constitui uma 

excelente via de conservação para espécies como a mangabeira, pois visa à produção de mudas em larga escala e 

com garantias fitossanitárias, que podem ser empregadas na formação de bancos de germoplasma para futuras 

pesquisas, estudos de reposição de mata nativa e implantação de cultivos comerciais (OLIVEIRA et al., 2014). 

O sucesso da micropropagação pode ser influenciado por diversos fatores, dentre eles, a variação 

genotípica, o tipo e o tamanho do explante, o meio de cultura, o tipo e as concentrações de reguladores de 

crescimento, sendo estes, os principais controladores da morfogênese in vitro (MOREIRA-DIAS et al., 2001). 

As citocininas são substâncias que estimulam a divisão celular e reduzem a dominância apical e as auxinas 

controlam o crescimento e o alongamento celular. O balanço entre estes dois tipos de reguladores controlam a 

diferenciação da parte aérea, raízes e a formação de calo. Quando o balanço endógeno favorece as citocininas, 

mailto:fulvio@cb.ufrn.br
mailto:magdialoufal@gmail.com
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normalmente induz a diferenciação de gemas axilares e a formação de gemas adventícias (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998). Dentre as citocininas que servem a essa finalidade, a 6-Benzilaminopurina (BAP) é a mais 

utilizada, pois, dentro dessa classe, é o fitorregulador natural que tem se mostrado mais eficaz na multiplicação 

de diversas espécies lenhosas, além disso, ainda proporciona o menor custo de aquisição (ARAGÃO et al., 

2011). Quanto ao enraizamento, o ácido indolbutírico (AIB) é a auxina mais utilizada. Isso pode ser justificado 

devido à baixa fitotoxicidade aos explantes proporcionando resultados positivos ao enraizamento (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

Por outro lado, diferentes tipos de explantes podem ser utilizados para iniciar o cultivo in vitro. O uso 

de ápices caulinares e segmentos nodais são bastante empregados nos processos de propagação in vitro, pela 

facilidade de obtenção, pelo número inicial de explantes isolados da planta matriz, pela viabilidade in vitro e o 

rápido crescimento (FLORES et al., 2011). A grande vantagem desses tipos de explantes é que por envolver 

órgãos meristemáticos primordiais, proporciona maior estabilidade genética das plantas micropropagadas 

(FARIA et al., 2007). 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

6-benzilaminopurina (BAP) e do ácido indolbutírico (AIB) na multiplicação e enraizamento in vitro, 

respectivamente, de dois tipos de explantes de H. speciosa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Indução de brotações in vitro 
Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia de Conservação de Espécies Nativas 

(LABCEN), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A indução de brotos foi realizada utilizando 

como explantes segmentos nodais e ápices caulinares, provenientes de plântulas germinadas in vitro com idade 

fisiológica de 60 dias. Os segmentos foram excisados com aproximadamente 1,0 cm de comprimento e 

inoculados verticalmente em frascos de vidro com capacidade de 150 mL, contendo 20 mL de meio de cultura. O 

meio basal foi o MS básico (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 100 mg.L
-1

de inositol, 30g.L
-1 

de sacarose, 7g.L
-1 

de ágar e diferentes concentrações de 6-Benzilaminopurina (BAP) (0,0; 1,5; 2,5 e 3,5 mg.L
-1

). 

O pH dos meios foi ajustado para 5,8 ± 0,2 e posteriormente esterilizados em autoclave a 121 °C e pressão de 1,2 

atm durante 20 minutos.                                          

Após a inoculação, os ensaios foram mantidos em sala de crescimento com fatores controlados de 

temperatura (25 ± 2°C), fotoperíodo de 16 horas a uma intensidade luminosa de 60 μmol.m
-2

s
-1

. O delineamento 

estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado composto por oito tratamentos, constituído por três repetições. 

Por repetição, os tratamentos continham 10 unidades experimentais (10 frascos). Cada unidade experimental era 

constituída por um único explante (nodal ou ápice caulinar). Após 30 dias da inoculação foram avaliados: 

explantes responsivos para a formação de brotos, o número de brotos por explante, número de nós por brotação 

adventícia, sobrevivência e contaminação. 

Os dados obtidos foram submetidos a quatro análises de modelo linear generalizado (PAREDES et al., 

2014), uma para cada Variável Dependentes (V.D.), denominadas brotação, o número de brotos/explante, 

número de nós por brotação, contaminação e sobrevivência.  As V.D. foram ajustadas com as concentrações das 

Variáveis Independentes (V.I.), BAP e explante (nodal e apical), utilizando-se o software R, versão 3.2.2 (2013). 

As V.D. com distribuição binomial (brotação, contaminação e sobrevivência) foram ajustadas a partir da função 

de ligação Logit (modelo de regressão logística). No caso das V.D. número de brotos e número de nós por 

brotação, por serem formados por variáveis quantitativas discretas (distribuição de Poisson), ajustou-se ao 

modelo log-linear (modelo de regressão de Poisson). Foi utilizado, nos modelos, o nível de significância (α) de 

5%. 

 

Enraizamento in vitro 

Para o enraizamento in vitro, foram utilizados como explantes segmentos nodais e ápices caulinares de 

plântulas assépticas germinadas in vitro com idade fisiológica de 60 dias. Os segmentos foram excisados com 

1,0 cm de comprimento e inoculados verticalmente em frascos de vidro com capacidade de 150 mL, contendo 20 

mL de meio de cultura. O meio basal foi o MS básico (MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 100 

mg.L
-1

 de inositol, 30 g.L
-1

 de sacarose, 7g.L
-1

de ágar e diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB) 

(0,0; 1,25; 2,5 e 3,0 mg.L
-1

).  

Os explantes foram mantidos em sala de crescimento a 25 ± 2°C de temperatura e na ausência de luz, 

por 19 dias. Decorrido esse período, foram transferidos para meio MS básico sem adição de regulador de 

crescimento. Após os 30 dias de inoculação foram avaliados as seguintes variáveis: explantes responsivos para 

formação de raízes, número médio de raízes, formação de calos e sobrevivência. O delineamento estatístico 

utilizado foi o inteiramente casualizado composto por oito tratamentos, constituído por três repetições. Por 

repetição, os tratamentos continham 10 unidades experimentais (10 frascos). Cada unidade experimental era 

constituída por um único explante (nodal ou ápice caulinar). 

As variáveis com distribuição binomial (enraizamento, formação de calos e sobrevivência) foram 

ajustadas a partir da função de ligação Logit (modelo de regressão logística). Com relação ao número médio de 

raiz, por ser formado por variável quantitativa discreta (distribuição de Poisson), foi ajustado ao modelo log-
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linear (modelo de regressão de Poisson). Neste caso, foi detectada sobredispersão dos dados, utilizando-se, desta 

forma, um modelo quasipoisson. Foi utilizado, nos modelos, o nível de significância (α) de 5%. 

 

RESULTADOS  

 

Indução de brotações in vitro 

Os modelos utilizados para a análise estatística da presença de brotações, número de brotos por 

explante, número de nó por brotação, presença de contaminação e sobrevivência foram significativos para as 

diferentes concentrações de BAP e o tipo de explante, com exceção da variável sobrevivência, que foi 

significativo apenas para a utilização de BAP (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros dos modelos ajustados para exprimir a relação entre as concentrações de 

BAP e o tipo de explante em H. speciosa. 

Table 1.Estimates of models parameter adjusted to express the relation between the BAP and type of H. speciosa 

explant.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a figura 1A, constatou-se maior probabilidade de brotação na ausência de BAP e em 

explantes de ápices caulinares. No tratamento sem BAP, a probabilidade de brotação foi de 93,33% para 

explantes apicais, enquanto que, para nodal, foi inferior a 80%. Foi possível observar ainda, um decréscimo na 

probabilidade de brotação, conforme o aumento da concentração desse regulador de crescimento, tanto em 

ápices caulinares como em segmentos nodais. Já em relação ao número de brotos por explante (NB), constatou-

se que a adição do fitorregulador reduziu significativamente a média de brotações multiplicadas por explantes 

nodais e ápices caulinares à medida que aumentou a concentração de BAP ao meio de cultura (Figura 1B). No 

tratamento sem BAP, o maior número de brotos formados foi verificado em segmentos nodais (1,6 

brotos/explante), diferindo significativamente dos segmentos apicais (1,3brotos/explante). 

Quanto ao parâmetro número médio de nó por brotação adventícia (Figura 2A), constatou-se que a 

adição do fitorregulador ao meio de cultura reduziu significativamente as médias desta variável, tanto em 

explantes de ápices caulinares como em segmentos nodais. A maior média de nós formados foi obtida na 

ausência de BAP, sendo os ápices caulinares (1,7 nós/explante) significativamente superiores em relação aos 

explantes nodais (0,7 nó/explante). A figura 2B apresenta maior probabilidade de contaminação na presença de 

BAP. No tratamento com 3,5 mg.L
-1 

de BAP, a taxa de contaminação em explantes nodais foi de 30%, enquanto 

que, para apical, foi de 15%. Observou-se ainda, um aumento na probabilidade de contaminação, conforme o 

aumento da concentração da citocinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Resultados do glm 

 
Variáveis dependentes: 

 
Brot. Cont. Sob. NB N. nós / Brot. 

 
Logistic Logistic logistic Poisson Poisson 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

BAP -0,387
***

 0,539
***

 -0,689
***

 -0,161
***

 -0,236
***

 

 
(0,127) (0,182) (0,211) (0,048) (0,056) 

Explante Nodal -1,637
***

 0,822
*
 -0,183

ns
 0,218

*
 -0,935

***
 

 
(0,334) (0,420) (0,428) (0,125) (0,162) 

Constante 2,686
***

 -3,595
***

 3,778
***

 0,238
**

 0,514
***

 

 
(0.401) (0,571) (0,639) (0,120) (0,119) 

Observações 240 240 240 240 240 

Log Likelihood -123,970 -83,361 -75,414 -300,957 -267,195 

Crit. Inf. Akaike  253,940 172,722 156,829 607,915 540,391 

Nota: ns=não significativo; 
*
p<0,05; 

**
p<0,01; 

***
p<0,001 
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Figura 1. Efeito de diferentes concentrações de BAP sobre a indução de brotos (a) e o número de brotação por nó 

(NB) (b) em segmentos nodais e apicais de H. speciosa.  

Figure 1.Effect of different concentrations of BAP on the induction of shoots (a) and the number of budding per 

node (NB) (b) in nodal and apical segments of H. speciosa. 

 

 

 
Figura 2. Efeito de diferentes concentrações de BAP sobre número médio de nó por brotação (a), contaminação 

(b) e sobrevivência (c) em segmentos nodais e apicais de H. speciosa.  

Figure 2.Effect of different concentrations of BAP on average node number per shoot (a), contamination (b) and 

survival (c) in nodal and apical segments of H. speciosa. 

A B 

A 
B 

C 
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Em relação à taxa de sobrevivência, a resposta foi similar para segmentos nodais e apicais, diminuindo 

a probabilidade conforme o aumento das concentrações de citocinina. A figura 2C, apresenta maior 

probabilidade de sobrevivência na ausência de BAP (98%), independente do tipo de explante. De maneira geral, 

o BAP diminuiu o percentual de sobrevivência dos explantes de H. speciosa, principalmente na concentração de 

3,5 mg.L
-1

. 

 

Enraizamento in vitro 

Os modelos utilizados para a análise estatística de enraizamento in vitro, número médio de raízes por 

explante, formação de calos e sobrevivência foram significativos para os tratamentos suplementados com AIB, 

exceto para o tipo de explante, que foi significativa apenas para a variável sobrevivência (Tabela 2). 

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros dos modelos ajustados para exprimir a relação entre as concentrações de 

AIB e o tipo de explante em H. speciosa.  

Table 2. Estimates of models parameters adjusted to express the relation between the concentration of IBA and 

type explant of H. speciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a porcentagem de enraizamento in vitro, não houve influência significativa entre os fatores tipo de 

explante e concentração de AIB. Foi verificada a formação de raízes em todos os tratamentos testados, mesmo na 

ausência do fitorregulador. O segmento nodal (29,66%) foi estatisticamente igual ao segmento apical (24,68%), 

independente da concentração de AIB utilizada. No entanto, mesmo não tendo diferenças estatísticas para as 

concentrações de AIB testadas as maiores médias foram obtidas para explantes em meio suplementado com 1,25 

mg.L
-1 

de AIB (34,57%) seguida por 3,0 mg.L
-1 

(28,83%), 2,5 mg.L
-1 

(27,22%) e a controle (18,07%). 

Em relação ao número médio de raízes adventícias por explante (Figura 3A), as concentrações de AIB 

utilizadas não induziram diferenças significativas para os segmentos apical e nodal. Houve aumento do número 

de raízes adventícias, conforme o aumento na concentração de auxina. A figura 3B apresenta maior 

probabilidade de formação de calos com o acréscimo nas concentrações de AIB, independente do tipo de 

explante. No tratamento com 3,0 mg.L
-1 

de AIB, a probabilidade de calogênese foi de 90%, tanto para explantes 

de ápices caulinares como nodais. 

 

 

Resultados dos glm 

 
Variáveis dependentes: 

 
Enraiz. N raiz F calos Sob. 

 
Logistic Quasipoisson Logistic Logistic 

 
(1) (2) (3) (4) 

AIB 0.210
ns

 0.299
**

 1.435
***

 0.673
***

 

 
(0.137) (0.144) (0.171) (0.177) 

Explante Nodal 0.475
ns

 0.187
ns

 -0.056
ns

 -1.029
**

 

 
(0.311) (0.304) (0.335) (0.418) 

Constant -1.812
***

 -1.131
***

 -2.298
***

 1.519
***

 

 
(0.345) (0.372) (0.381) (0.377) 

Observações 240 240 240 240 

Log Likelihood -127.995 - -111.415 -84.975 

Crit. Inf. Akaike  261.991 - 228.831 175.950 

Note: ns=não significativo; 
*
p<0,05; 

**
p<0,01; 

***
p<0,001 
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Figura 3. Valores médios de número de raízes, taxa de formação de calos, e sobrevivência em função de 

diferentes concentrações de AIB e do tipo de explante de H. speciosa. 

Figure 3. Mean number of figures roots, callus formation rate, survival and function of different concentrations 

of IBA and type of explant of H. speciosa. 

 

No que concerne à taxa de sobrevivência (Figura 3C), verificou-se efeito significativo entre as 

concentrações de AIB e o tipo de explante. Constatou-se que a adição de AIB ao meio de cultura aumenta 

significativamente a taxa de sobrevivência tanto para explantes nodais como apicais. No tratamento com 3,0 

mg.L
-1

 de AIB, a probabilidade de sobrevivência para explante apical (97%) foi estatisticamente superior em 

relação ao nodal (91%). 

 

DISCUSSÃO 

Indução de brotações in vitro 

A formação de brotos ocorreu em todas as concentrações utilizadas do fitorregulador BAP, inclusive na 

ausência, o que indica a existência de concentrações endógenas de citocinina suficientes para induzir a brotação 

em segmentos nodais e ápices caulinares de H. speciosa. A adição de BAP ao meio de cultura não é benéfica à 

multiplicação in vitro dessa espécie tendo em vista que reduziu tanto o número de explantes responsivos quanto 

o número de brotações por explante. Dessa forma, apesar de a utilização de citocinina ser essencial à 

multiplicação da parte aérea, o seu excesso pode gerar efeitos tóxicos e interferir negativamente na organogênese 

dessa espécie.  

Os resultados diferem dos encontrados por Soares et al. (2007), ao constatarem que a adição de BAP ao 

meio de cultura induziu maior formação de brotos em segmentos caulinares de mangabeira utilizando 

concentrações até 5 mg.L
-1

 de BAP; e Reis (2011) que verificou a eficiência do BAP na indução de 

multibrotações em microestacas de mangabeira, sendo observada a presença de brotações mais desenvolvidas na 

concentração de 3,0 mg.L
-1

 de BAP, porém também induziu a formação de calos na base dos explantes. E 

semelhantes aos obtidos por Silva (2010), que em estudos com a mesma espécie verificou que os explantes de 

B 

C 

A 



45 

 

ápices caulinares mostraram-se mais eficientes na indução da organogênese in vitro que as laterais. Dessa forma, 

pode-se inferir que a variação nas respostas em relação à morfogênese in vitro de H. speciosa entre os diferentes 

níveis de citocinina e na ausência deste fitorregulador, pode estar relacionada à variabilidade genética, tendo em 

vista que por ser uma planta alógama e de polinização cruzada, isso resulta em alto grau de diversidade de 

muitas características de importância econômica quando propagada por sementes (CAMPBELL, 1996).  

Vale salientar ainda que o fato de os ápices caulinares terem se sobressaído em relação aos segmentos 

nodais corrobora Torres et al. (1998), ao afirmarem que gemas apicais geralmente apresentam maior capacidade 

de crescimento do que gemas axilares, embora estas sejam mais utilizadas, por ocorrerem em maior quantidade 

na planta matriz. Nesse sentido, as diferentes respostas observadas nos dois tipos de explantes, provavelmente 

foram devido ao balanço hormonal endógeno presente no tecido vegetal e também em razão de a síntese de 

auxina que ocorre principalmente nos ápices caulinares, exercer efeitos de dominância apical durante seu 

transporte do ápice para a base (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1990).  

Em relação ao número de brotos por explante (NB), resultados diferentes foram encontrados por Reis 

(2011) que ao trabalhar com segmentos caulinares de mangabeira, observou a menor média de brotações 

multiplicadas na ausência de BAP (1,2 brotos/explante) e na concentração de 4,0 mg.L
-1 

de BAP (1,46 

brotos/explante). Em contrapartida, Soares et al. (2011) obtiveram valores superiores para explantes caulinares 

de mangabeira quando foram tratados com 2,0 mg.L
-1 

de BAP em meio de cultivo WPM. Nesse sentido, as 

diferentes respostas ao tipo de explante e o fitorregulador, concordam com Brum et al. (2002) ao afirmarem que 

a multiplicação de brotações com BAP pode estar relacionada com a influência da variação genética da planta 

matriz e do regulador vegetal utilizado para o auxilio da divisão celular e na quebra de dormência das gemas 

axilares, até então inibidas pela dominância apical.  

Quanto ao parâmetro número médio de nós por brotação adventícia, os resultados encontrados indicam 

que o aumento na concentração de BAP promove um menor alongamento das plantas durante a proliferação in 

vitro desta espécie. Reis (2011) ao estudar a mesma espécie verificou a média de 9,5 nós/explante em 

microestacas de mangabeira utilizando o meio WPM suplementando com 3,0 mg.L
-1 

de BAP. 

Em relação à taxa de contaminação, os resultados corroboram Bezerra et al. (2014) que também 

verificaram uma tendência a maiores índices de contaminação com o aumento na concentração de BAP em 

explantes de M. caesalpiniifolia. Nesse sentido, pode-se inferir que, possivelmente concentrações elevadas da 

citocinina tenham apresentado efeito tóxico comprometendo à multiplicação e o desenvolvimento do explante e, 

consequentemente, contribuído para sua degradação. Tais condições podem ter favorecido a proliferação de 

microrganismos endofíticos que passaram a competir por nutrientes minerais e carboidratos do meio de cultura 

(BATAGIN-PIOTTO, 2013), assim, provocando à necrose pela colonização de seus tecidos. Outro fator que 

pode ter contribuído para a presença desses contaminantes endógenos pode estar relacionado à exsudação de 

látex característico da mangabeira e que provavelmente seja uma importante fonte de microrganismos.  

Golle et al. (2013) em estudos com a espécie lenhosa Eugenia involucrata DC., verificaram que a 

contaminação em explantes nodais foi superior aos ápices caulinares. De acordo com os autores, isso se deve ao 

fato de que tecidos mais jovens e menos lenhosos, estão menos tempo expostos ao ambiente e dificilmente 

apresentam contaminações endógenas. Conforme Silva (2010), as plantas lenhosas, que contemplam grande 

parte das frutíferas, inclusive a mangabeira, tem dificuldades relevantes para o estabelecimento in vitro, 

principalmente devido à contaminação e oxidação, o que constitui um dos desafios da micropropagação que visa 

à obtenção de plântulas com qualidade fitossanitária.   

Em relação à taxa de sobrevivência, os resultados diferem dos encontrados por Morais et al. (2014) que 

ao testarem as concentrações de 0,0 a 4,0 mg.L
-1 

de BAP,
 
verificaram que o aumento na concentração deste 

fitorregulador favoreceu a taxa de sobrevivência dos explantes. Segundo Morgante e Lombardi (2004), isto 

ocorre devido à capacidade da citocinina de controlar a expressão de genes envolvidos na senescência de tecidos 

e órgãos vegetais, inibindo-os ou retardando os efeitos fisiológicos degenerativos, e consequentemente, 

aumentando a longevidade celular.  

 

Enraizamento in vitro 
Observou-se que a porcentagem de enraizamento foi relativamente baixa para a espécie, isto é, atingiu 

valores inferiores a 30% tanto para explante nodal como apical, o que sugere que isso ocorreu em virtude da 

dificuldade de enraizamento in vitro em plantas lenhosas. Para Lemos et al. (2006), apesar de os resultados em 

relação ao número de brotações sejam promissores, a capacidade de enraizamento in vitro e ex vitro da 

mangabeira é baixa, provavelmente devido as variações genotípicas da espécie, o que explica a pequena 

conversão em plantas. Outro fator que pode ter interferido na rizogênese foi o tempo de exposição ao 

fitorregulador, tendo em vista que as fases de indução e iniciação, geralmente são dependentes de auxina, mas o 

alongamento das raízes é inibido pela sua presença (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1990). Neste estudo, a 

exposição à auxina por um tempo prolongado pode ter apresentado efeito tóxico às brotações de mangabeira. 

Os resultados obtidos diferem dos encontrados por Soares et al. (2007), que ao testarem as 

concentrações de 0 a 4,0 mg.L
-1

 de AIB, verificaram enraizamento apenas na concentração de 3,0 mg.L
-1 

de AIB, 

com 20% de raízes formadas. Para Silva (2010) os melhores resultados de enraizamento de mangabeira foram 

obtidos em brotações apicais e laterais, na ausência de AIB e utilizando as concentrações até 2,5 mg.L
-1

. Por 

outro lado, Reis (2011) utilizando diferentes concentrações de AIB constatou que concentrações acima de 1,86 
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mg.L
-1

 de AIB inibiu a rizogênese nas microestacas de mangabeira. De acordo com Fachinello et al. (2005) 

concentrações altas de auxina exógena provoca efeito estimulador de raízes até um valor máximo, a partir do 

qual qualquer aumento na sua concentração tem efeito inibitório.  

Ainda quanto à rizogênese, o fato de a mangabeira ser responsiva mesmo na ausência de auxina 

exógena sugere que seus níveis endógenos provenientes de folhas e gemas são suficientes para promover o 

enraizamento. Porém, neste estudo, as concentrações de AIB ou o tempo de exposição podem não ter promovido 

o nível adequado de auxinas para induzir o enraizamento adventício.  

Em relação ao número médio de raízes adventícias por explante, os resultados foram inferiores aos 

obtidos por Silva (2010). A autora verificou variação no número de raízes de acordo com a dosagem de AIB 

utilizada, sendo o tratamento com 1,0 mg.L
-1

 a apresentar uma média de 2,5 raízes e os demais, 2,0 raízes por 

tratamento. Já Reis (2011) verificou em estudos com a mesma espécie que o meio WPM suplementado com 

concentrações de 0 a 4 mg.L
-1

 de AIB não proporcionaram diferenças significativas para o número de raízes, 

porém a maior média obtida foi de 1,4 raízes/explante. Os resultados obtidos estão de acordo com Lemos et al. 

(2006), ao afirmarem que o sucesso de um sistema de micropropagação depende do controle de grande número 

de fatores endógenos e exógenos, pois em diferentes condições de cultivo in vitro ocorre uma variação nas 

respostas morfogenéticas da mangabeira. Por outro lado, Hartmann et al. (1997) afirmam que o padrão de 

formação de raízes pode estar diretamente relacionado com a presença de calos na base das estacas em algumas 

espécies, pois já houve a desdiferenciação dos tecidos, embora, muitas vezes, as estacas não apresentem raízes. 

Isso pode ser verificado na figura 3B, pois os explantes que foram tratados com 3,0 mg L
-1

, 90% formaram calos. 

Observou-se que o aumento na formação de calos com o acréscimo nas concentrações de AIB 

independente do tipo de explante pode ser atribuído à presença de auxina endógena. Segundo Grattapaglia e 

Machado (1998), a melhor concentração de auxina é a mínima necessária para promover uma iniciação radicular 

satisfatória, e que possibilite o maior crescimento e desenvolvimento das raízes sem formação de calos. Os 

resultados diferem dos encontrados por Reis (2011) que não verificaram formação de calos em brotações de 

mangabeira. De acordo com o autor, apesar de a calogênese não ser um fator desejável, nem sempre pode 

ocasionar perdas no desenvolvimento do explante, porém o crescimento exagerado do tecido caloso pode inibir a 

formação de raízes, absorção de nutrientes e água, e induzir a perdas por morte na etapa de aclimatização. 

Em relação à sobrevivência, verificou-se que na concentração máxima de AIB, ápices caulinares e 

segmentos nodais apresentaram uma taxa relativamente alta, acima de 90%. No entanto, vale salientar que o 

índice de sobrevivência de estacas de mangabeira não garante que as mesmas estejam em processo de 

desdiferenciação, ou seja, ocorrendo a rizogênse ou formação de calos. Para Gonçalves et al. (1998), a formação 

de um sistema radicular bem desenvolvido durante a fase de enraizamento é essencial para a sobrevivência das 

plântulas. 

A partir dos resultados, compreende-se que a espécie H. speciosa comporta-se de maneira semelhante 

quanto à indução de raízes adventícias in vitro quando submetidas à ação de diferentes concentrações de AIB, 

independente do tipo de explante utilizado. Posteriormente, novos estudos ajustando as concentrações de auxinas 

em combinação com diferentes tempos de exposição ao fitorregulador deverão ser conduzidos para promover 

melhor resposta a rizogênese in vitro, de forma a viabilizar a aclimatização das plantas. 

 

CONCLUSÕES 

 A presença de BAP é dispensável para à indução de brotos em explantes nodais e ápices caulinares de H. 

speciosa, além de reduzir os custos no cultivo in vitro da espécie.   

 Explantes apicais e de segmentos nodais são responsivos para multiplicação in vitro, apesar de a capacidade 

regenerativa ser superior para os ápices caulinares.  

 O uso de 3,0 mg.L
-1 

de AIB induz a formação de maior número de raízes, aumenta a calogênse e 

sobrevivência de segmentos nodais e apicais de H. speciosa. 
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Capítulo 2 

 
EFEITO DE 6-BENZILAMINOPURINA E ÁCIDO NAFTALENOACÉTICO SOBRE 

A PROPAGAÇÃO in vitro DE Hancornia speciosa Gomes  
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP) e 

ácido naftalenoacético (ANA) sobre a indução de brotações em explantes nodais de mangabeira. Estes foram 

obtidos de plântulas germinadas in vitro e inoculados em meio MS básico e MS suplementado com: 1,5; 2,5 e 

3,5 mg.L-1de BAP e 0,1 e 0,5 mg.L-1de ANA e mantidos em sala de crescimento, durante 30 dias sob 

condições controladas de temperatura, fotoperíodo e luminosidade. O delineamento experimental utilizado foi 

o inteiramente casualizado com doze tratamentos, e três repetições, sendo cada repetição composta por 10 

unidades experimentais. As variáveis observadas foram: formação de brotos, número de brotos por explante, 

presença de calos, contaminação e sobrevivência. Os dados foram avaliados estatisticamente através da 

análise de modelo linear generalizado. Os resultados indicaram diferença significativa entre os tratamentos 

com os reguladores de crescimento vegetal, para todas as variáveis. Dessa forma, na ausência de BAP e ANA 

os explantes apresentam-se mais responsivos em relação à taxa de multiplicação e ao número de brotações, 

sendo, portanto, desnecessário o uso desses reguladores de crescimento para a propagação in vitro de 

mangabeira. 

 Palavras-chave: Mangabeira; micropropagação; citocinina; auxina. 

 

Abstract 

Effect of 6-benzylaminopurine and naflalenoacético acid on in vitro propagation of Hancornia speciosa 

Gomes. The objective of this study was to test the effect of different concentrations of 6- benzylaminopurine 

(BAP) and naphthalene acetic acid (NAA) on the shoot induction in nodal explants mangabeira. These were 

obtained from seedlings germinated in vitro and inoculated in MS medium and MS supplemented with: 1.5; 

2.5 and 3.5 mg/L BAP and 0.1 to 0.5 mg/L NAA and kept in growth room for 30 days under controlled 

conditions of temperature, photoperiod and luminosity. The experimental design was randomized with 12 

treatments, 3 replications and each replication consisting of 10 experimental units. The variables were: 

formation of buds, number of shoots per explant, callus presence, contamination and survival. The data were 

statistically analyzed by generalized linear model analysis. There were significant differences between 

treatments with plant growth regulators, for all variables. Therefore, in the absence of BAP and NAA 

explants have to be more responsive in relation to the rate of multiplication and the number of shoots is 

therefore unnecessary to use these growth regulators in vitro propagation of mangabeira. 

Keywords: Mangabeira; micropropagation; cytokinin; auxin. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre as espécies nativas do Brasil que se destacam pela sua potencialidade, encontra-

se a mangabeira (Hancornia speciosa Gomes). Essa frutífera tropical pertencente à família 

Apocynaceae, apresenta ampla distribuição geográfica, que vai desde os Tabuleiros Costeiros 

e Baixadas Litorâneas do Nordeste até as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte dos Cerrados 

(NASCIMENTO et al., 2014). A espécie é potencialmente útil por apresentar importância 

socioeconômica, ecológica e medicinal. Possui relevante valor econômico para a região 

Nordeste devido às diversas possibilidades de aproveitamento de seus frutos, como o 

consumo in natura, produção de sucos, doces, geleias, sorvetes e compotas (SOARES et al., 

2011). É também utilizada na medicina popular para o tratamento de lesões, inflamações, 

diarreia, tuberculose, úlceras, herpes e cólica menstrual (SILVA JÚNIOR, 2004). Além das 

propriedades medicinais, possui potencial para recuperação de áreas degradadas, permitindo 

sua utilização sustentável, podendo também servir de fonte de renda alternativa para 

populações locais que vivem deste recurso (SILVA, 2013).  

Em ambiente natural, a propagação é dificultada pelo fato de suas sementes serem 

recalcitrantes, caracterizada pela rápida desidratação do embrião, além de a polpa do fruto 

exercer ação inibitória sobre a germinação das sementes (GRICOLETO, 1997). Além dos 

fatores que comprometem sua reprodução natural, a redução significativa dos campos nativos 

mailto:fulvio@cb.ufrn.br
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da mangabeira bem como seu reflexo negativo na cadeia produtiva da mangaba é resultado 

principalmente do desmatamento, da exploração econômica extrativista não sustentável, a 

intensa expansão imobiliária nas áreas de ocorrência natural e a prática de monocultura de 

cana-de-açúcar e coqueiro, o que tem contribuído cada vez mais para redução da diversidade 

genética da espécie, ameaçando-a de extinção (SÁ et al., 2011). 

A esse propósito, as técnicas de biotecnologia vegetal com ênfase na cultura de tecidos 

surgem como uma alternativa para reduzir os impactos causados pelo uso não sustentável das 

espécies. Sendo assim, a propagação vegetativa in vitro ou micropropagação constitui uma 

excelente via de conservação para espécies como a mangabeira, pois contorna as condições 

que comprometem sua reprodução natural e promove a multiplicação em larga escala dos 

exemplares (ARAGÃO et al., 2011). Essa técnica pode ser empregada na formação de bancos 

de germoplasma para futuras pesquisas, estudos de reposição de mata nativa, implantação de 

cultivos comerciais e paisagismo (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Nesse sentido, vale ressaltar que o sucesso da micropropagação depende de diversos 

fatores, dentre eles, a variação genotípica, o tipo e o tamanho do explante, o meio de cultura e 

as concentrações de reguladores de crescimento, sendo estes, os principais responsáveis por 

estímulos de respostas para a diferenciação, crescimento, multiplicação e alongamento celular 

(GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998). Diante disso, o balanço dos fitorreguladores mais 

utilizados em cultura de tecidos, auxina e citocinina, exercem diversos efeitos na 

diferenciação celular e organogênese nas culturas de tecidos e órgãos vegetais. As citocininas 

promovem a divisão celular e estão ligadas a diferenciação celular no processo de formação 

das partes aéreas e raízes, e as auxinas controlam o crescimento e alongamento celular, 

sobretudo na promoção de raízes laterais e adventícias (TAIZ e ZEIGER, 2009). 

Dentre os reguladores de crescimento, a citocinina 6-benzilaminopurina (BAP) é a 

mais utilizada, pois, dentro dessa classe, é o fitorregulador natural que tem se mostrado mais 

eficaz na multiplicação de diversas espécies lenhosas, além disso, ainda proporciona o menor 

custo de aquisição (ARAGÃO et al., 2011). Já em relação às auxinas, o ácido 

naftalenoacético (ANA) tem sido mais comumente utilizado em concentrações que variam 

conforme a espécie e/ou cultivar, sendo utilizado com sucesso em combinação com outras 

citocininas para estimular a indução e alongamento de brotos e o enraizamento em várias 

espécies vegetais (GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes concentrações 

de 6-benzilaminopurina e ácido naftalenoacético sobre a indução de brotações em explantes 

nodais de mangabeira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia de Conservação de Espécies 

Nativas (LABCEN) do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, em Natal-RN. 

Segmentos nodais, provenientes de plantas germinadas in vitro com sementes 

originadas de frutos adquiridos em feiras populares no Município de Natal-RN, foram 

utilizados como fonte de explante e excisados com aproximadamente 1,0 cm de comprimento, 

em seguida inoculados verticalmente em frascos de vidro com capacidade de 150 mL, 

contendo 20 mL de meio de cultura. O meio basal foi o MS básico (MURASHIGE e SKOOG, 

1962) suplementado com 100 mg.L
-1

 de inositol, 30 g.L
-1

 de sacarose, 7 g.L
-1 

de ágar e 

diferentes concentrações de BAP (0,0; 1,5; 2,5 e 3,5 mg.L
-1

) e ANA (0,0; 0,1 e 0,5 mg.L
-1

), 

permanecendo em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas a uma intensidade 

luminosa de 60 μmol.m
-2

s
-1

, umidade relativa próxima a 76% e temperatura de 25± 2ºC. 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado composto por doze 

tratamentos e três repetições. Cada repetição continha 10 unidades experimentais (10 frascos). 

Cada unidade experimental era constituída por um único explante (nodal), inoculado em meio 
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MS básico acrescido, ou não, de uma única dose dos fitorreguladores. Após 30 dias da 

inoculação foram avaliados: explantes responsivos para a formação de brotos, o número de 

brotos/explante, formação de calos na base dos explantes, sobrevivência e contaminação.  

Os dados obtidos foram submetidos a cinco análises de modelo linear generalizado 

(PAREDES et al., 2014), uma para cada Variável Resposta (V.R.), referentes aos explantes 

nodais (brotação, número médio de brotos, formação de calos, presença de contaminação e 

sobrevivência). Os dados de explantes nodais foram ajustados com as concentrações das 

Variáveis Explicativas (V.E.), BAP e ANA, utilizando-se o software R, versão 3.2.2 (2013). 

As V.R. com distribuição binomial (brotação, calos, contaminação e sobrevivência) foram 

ajustadas a partir da função de ligação Logit (modelo de regressão logística). No caso da V.R. 

brotos, por ser formado por variável quantitativa discreta (distribuição de Poisson), ajustou-se 

ao modelo log-linear (modelo de regressão de Poisson). Foi utilizado, nos modelos, o nível de 

significância (α) de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os modelos utilizados para a análise estatística da presença de brotações, formação de 

calos, presença de contaminação, sobrevivência e número de brotos por explante foram 

significativos (p < 0,05) para as diferentes concentrações de BAP e ANA, com exceção da 

variável contaminação, que foi significativo apenas para a utilização de BAP (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros dos modelos ajustados para exprimir a relação entre as 

concentrações de BAP e ANA em H. speciosa.  

Table 1.  Estimates of models parameters adjusted to express the relation between BAP and 

NAA in H. speciosa. 

Variável Dependente       V. Independente (Coeficientes) Valor de P* 

 Intercepto BAP ANA BAP ANA 

Brotação 1,45 - 0,34 - 1,46 0,0001 0,004 

Formação de calos - 1,85 0,46 2,64 0 0 

Contaminação - 3,44 0,7 - 0 - 

Sobrevivência 3,45 - 0,64 3,37 0,001 0,009 

Número de brotos 0,51 - 0,1 - 0,78 0,007 0,0008 

*Foram utilizados nos testes o nível de significância de 0,05.  

 

Houve maior probabilidade de brotação na ausência de BAP e ANA (Figura 1A). No 

tratamento sem BAP, a probabilidade de brotação foi de 80%, enquanto que, para ANA, foi 

de 55%. Foi possível observar, na mesma figura, um decréscimo na probabilidade de 

brotação, conforme o aumento das concentrações desses reguladores de crescimento.  

A formação de brotações nos explantes caulinares de mangabeira foi observada em 

todos os tratamentos testados. No entanto, a utilização de reguladores de crescimento vegetal 

no meio nutritivo, nas concentrações testadas, não se mostraram eficientes para a indução de 

brotações em mangabeira, visto que o maior número de brotos foi obtido em meio de cultivo 

sem os fitorreguladores. O comportamento observado para a espécie sugere que não há 

necessidade de uma fonte exógena de citocinina para estimular a brotação em segmentos 

nodais de H. speciosa, provavelmente devido à existência de concentrações endógenas de 

citocinina suficientes para a indução de brotos (FERMINO JUNIOR e SCHERWINSKI-

PEREIRA, 2012). 
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Figura 1. Probabilidade de brotação (A) e número médio de brotos por explantes (NB) (B), 

em explantes nodais de H. speciosa para cada concentração de BAP e ANA 

acrescentada ao meio de cultura MS básico, após 30 dias de cultivo. 

Figure 1. Probability of sprouting (A) and the average number of shoots per explants (NB) 

(B), nodal explants H. speciosa for each concentration of BAP and NAA added to 

the basic MS medium culture after 30 days of cultivation. 

 

Os resultados diferem dos encontrados por Soares et al. (2007). Os autores 

constataram que a utilização de BAP promoveu resposta eficiente na indução de 

multibrotações em segmentos nodais de mangabeira. Já Silva (2010), ao estudar o efeito do 

BAP e ANA em segmentos nodais da mesma espécie, observou que na ausência de BAP as 

brotações aumentaram. Os resultados corroboram Silva et al. (2014), em estudos com 

espécies lenhosas como a Caesalpinia pyramidalis, constataram aumento no número de 

brotações em meio de cultura sem reguladores vegetais, o que evidencia que concentrações 

mais elevadas dessa citocinina foram inibitórias para o processo de multiplicação. 

Os tratamentos com as concentrações de 1,5 ou 2,5 mg.L
-1

de BAP associados com 0,5 

mg.L
-1

de ANA, proporcionaram baixo índice de multiplicação dos explantes, além disso, 

estas brotações não se desenvolveram satisfatoriamente. Tal comportamento observado pode 

ser atribuído ao fato de o balanço hormonal entre as concentrações de auxina e citocinina 

utilizadas ter favorecido a calogênese, interferindo diretamente no desenvolvimento de brotos 

e da parte aérea. Os resultados diferem dos obtidos por Araujo et al. (2008), que, ao 

estudarem o efeito conjugado de ANA e BAP em explantes de abacaxizeiro ‘smooth 

cayenne’, verificaram que a associação de 0,5 ou  l,0 mg.L
-1 

de ANA e 1,0 ou 2,0 mg.L
-1 

de 

BAP, promoveu boa multiplicação dos explantes. No entanto, os autores explicam que houve 

pouco desenvolvimento das brotações, além de se mostrarem difíceis de serem subcultivadas. 

De acordo com Cheng et al. (2013), a interação entre baixas concentrações de auxinas com 

concentrações mais elevadas de citocininas, podem favorecer a indução de brotações por 

estimular mais ainda as divisões celulares. Entretanto, a presença de auxina em concentrações 

elevadas pode estimular a indução de calos.  

Por outro lado, quando se estudou o efeito isolado das concentrações de 0,1 e 0,5 

mg.L
-1 

de ANA, ambas as concentrações reduziram a multiplicação de brotos, embora tenha 

favorecido o desenvolvimento da parte aérea (Figuras 1A e 2A). No entanto, quando a auxina 

foi combinada com diferentes concentrações de BAP, concentrações acima de 0,1mg.L
-1

de 

ANA promoveu redução significativa na formação de brotos. Nesse sentido, Hu e Wang 

(1983) destacam que as auxinas, como ANA, podem estimular respostas variadas in vitro, e a 

citocinina BAP induz a formação de grande número de brotos e alta taxa de multiplicação em 

B A 
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sistemas de micropropagação, o que pode explicar as diferenças de resultados. Nesta pesquisa, 

o aumento na concentração de BAP promoveu comportamento diferente, reduzindo 

significativamente as taxas de multiplicação in vitro.  

Para número de brotos por explantes, observou-se uma redução nas médias à medida 

que houve aumento na concentração das citocininas e auxinas no meio de cultura (Figura 1B). 

No tratamento sem BAP, o número médio de brotos foi de 1,7, enquanto que, para ANA, foi 

de 1,2. Foi possível observar ainda que na ausência de fitorreguladores, atingiu-se o ápice de 

brotações, seguido pelo declínio quando os explantes foram submetidos a concentrações 

superiores à supracitada. Os resultados diferem dos encontrados por Reis (2011), que em 

estudos com a mesma espécie não verificou diferença significativa ao analisar as 

concentrações de 0 a 4 mg.L
-1

de BAP combinada com 0 a 1,5 mg.L
-1 

de ANA. Os autores 

constataram as menores porcentagens de brotações na ausência de BAP (1,2 brotos explante
-1

) 

e na máxima concentração utilizada (1,46 brotos explante 
-1

). 

Os resultados em número de brotações citados acima diferem dos encontrados por 

Soares (2008), que, em estudos com a mesma espécie, constatou que a adição de ANA até a 

concentração de 0,1 mg.L
-1

 combinado com 2,0 mg.L
-1

de BAP favoreceu o incremento do 

número de brotos formados (4,3 por explante). De acordo com a autora, concentrações acima 

dessa dose, promovem redução nos valores dessa variável. Por outro lado, para a espécie 

Passiflora foetida, em estudo realizado por Anand et al. (2012), o melhor alongamento de 

brotos foi obtido utilizando segmentos nodais em meio MS suplementado com 1,5 mg.L
-1

de 

BAP + 0,5 mg.L
-1

de ANA.  

Também foi observado um decréscimo na probabilidade de sobrevivência, conforme o 

aumento das concentrações de citocinina, enquanto que a adição de auxina favoreceu a 

sobrevivência dos explantes nodais de mangabeira (Figura 2A). No tratamento sem BAP, a 

probabilidade de sobrevivência foi 100%, enquanto que, para 0,5 mg.L
-1 

de ANA, foi de 95%. 

Os resultados diferem dos obtidos por Morais et al. (2014) que ao estudarem as concentrações 

de 0 a 4,0 mg.L
-1

de BAP no cultivo in vitro de hortelã-pimenta (Mentha x Piperita  L.), 

constataram o aumento na porcentagem de sobrevivência dos explantes ao elevar a dose deste 

fitorregulador.
 

Possivelmente, para essa espécie, a adição de BAP nas concentrações 

utilizadas favoreceu a sobrevivência em razão de essa citocinina participar do retardamento da 

senescência de tecidos e órgão vegetais, e consequentemente, aumentando a longevidade 

celular (MORGANTE e LOMBARDI, 2004). 

  
Figura 2. Probabilidade de sobrevivência (A) e formação de calos (B), em explantes nodais de 

H. speciosa para cada concentração de BAP e ANA acrescentada ao meio de 

cultura MS básico, após 30 dias de cultivo.  

A B 
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Figure 2. Survival probability (A) and callus formation (B), nodal explants H. speciosa for 

each concentration of BAP and NAA added to the basic MS medium culture after 

30 days of cultivation.   

 

Houve maior probabilidade de formação de calos com o acréscimo nas concentrações 

de BAP e ANA, sendo o tratamento com 3,5 mg.L
-1

de BAP,  a apresentar 40%, enquanto que, 

para 0,5 mg.L
-1 

de ANA, foi de 75% (Figura 2B). Foi possível observar ainda, um aumento na 

probabilidade de formação de calos, conforme o aumento das concentrações desses 

reguladores de crescimento. Resultados semelhantes também foram observados com a mesma 

espécie e em culturas de outras espécies lenhosas como Caesalpinia echinata e Caesalpinia 

pyramidalis (SOARES et al. 2007; ARAGÃO et al. 2011; SILVA, 2014). 

Observou-se ainda, que a interação de 0,5 mg.L
-1 

de ANA + 1,5 mg.L
-1 

de BAP 

favoreceu a formação de calos friáveis na base dos segmentos nodais, geralmente maiores em 

relação às concentrações de 2,5 e 3,5 mg.L
-1

de BAP. Nesses tratamentos, houve pouco 

desenvolvimento de brotações e maior crescimento de calos. No entanto, constatou-se o 

aumento na oxidação dos calos, principalmente nas concentrações de 1,5 e 2,5 mg.L
-1 

de 

BAP. Neste estudo, foi possível observar também, de forma geral, diferença na pigmentação e 

tamanho dos calos formados que variaram de acordo com a concentração de BAP e ANA. A 

concentração de 2,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 mg.L
-1 

de ANA, os calos apresentaram uma 

coloração vermelho-esverdeado. Já na concentração 1,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,1 mg.L
-1 

de ANA 

com calos de coloração amarelo-esverdeada.  

Houve maior probabilidade de contaminação na presença de BAP. No tratamento com 

3,5 mg.L
-1 

de BAP, a taxa de contaminação foi de 30%, enquanto que, para ANA, não foi 

observada influência significativa, independente da concentração utilizada (Figura 3). Foi 

possível observar ainda, um aumento na probabilidade de contaminação, conforme o aumento 

da concentração da citocinina. De acordo com Bezerra et al. (2014), embora ainda seja 

insuficiente o número de pesquisas que avaliem a atuação do BAP sobre a proliferação de 

agentes contaminantes in vitro, os autores também constataram que o aumento nas doses deste 

regulador de crescimento convergiu para maiores taxas de contaminação em explantes de 

espécies lenhosas como Mimosa caesalpiniifolia. Os resultados corroboram com os de Silva 

(2010), ao afirmar que plantas lenhosas, que abrangem grande parte das frutíferas, inclusive a 

mangabeira, tem dificuldades relevantes para o estabelecimento in vitro, sobretudo devido à 

contaminação e oxidação, o que constitui um dos desafios da micropropagação que visa à 

obtenção de plântulas com qualidade fitossanitária.   

 
Figura 3. Probabilidade de contaminação em explantes nodais de H. speciosa para cada 

concentração de BAP acrescentada ao meio de cultura MS básico, após 30 dias de 

cultivo.  

Figure 3. Probability of contamination in nodal explants H. speciosa for each concentration of 

BAP added to the means of basic MS culture after 30 days of culture. 
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A partir dos resultados, compreende-se que a espécie H. speciosa comporta-se de 

maneira diferente quanto à multiplicação in vitro, quando submetidas à ação de diferentes 

concentrações de BAP e ANA testadas, em explante nodais. E que a adição de ácido 

naftalenoacético ao meio de cultivo suplementado com 6-benzilaminupurina não favorece a 

indução de brotos da espécie. No entanto, sugere-se a realização de novas pesquisas utilizando 

diferentes concentrações destes reguladores combinando com diferentes tempos de exposição 

à auxina ou outras fontes de fitorreguladores, para aumentar as taxas de multiplicação e o 

enraizamento in vitro, de forma a viabilizar a aclimatização das plantas. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A ausência de BAP e ANA aumenta significativamente a taxa de multiplicação, bem 

como o número de brotações de H. speciosa.  

 Concentrações superiores desses reguladores de crescimento vegetal promovem a 

formação de calos.  

 A adição de ANA ao meio de cultura favorece a taxa de sobrevivência, enquanto o BAP 

apresenta efeito antagônico.  

 A multiplicação in vitro em segmentos nodais de mangabeira é mais responsiva na 

ausência de reguladores de crescimento vegetal. 
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Resumo 

Nas últimas décadas, a ação antropogênica e o aumento da degradação ambiental intensificou 

a vulnerabilidade da mangabeira em diversas regiões do Nordeste. Mediante a isso, o ciclo da 

mangaba está ameaçado, colocando em risco a manutenção dessa cultura local e da geração de 

renda para as comunidades que dependem desse recurso. Concomitante a isso, não há uma 

sensibilização efetiva por parte dos extrativistas sobre a necessidade de manejo sustentável e 

conservação dos recursos vegetais. Diante desse cenário, é iminente a necessidade de 

alternativas que possibilitem sua recomposição em ambiente natural e a conservação de seu 

genótipo. O conhecimento das populações locais através do estudo da percepção ambiental 

pode contribuir para conservação da mangabeira, por viabilizar melhor compreensão da 

sustentabilidade e atividades antrópicas atuantes na região. Este estudo buscou investigar os 

aspectos socioeconômicos e a percepção ambiental de extrativistas vegetais de duas 

comunidades de Nísia Floresta- RN acerca da mangabeira, bem como investigar se eles 

percebem a diminuição de abundância apenas de espécies comerciais. Os dados foram obtidos 

por meio de observação direta e entrevistas abertas e semiestruturadas. A coleta de mangaba é 

realizada predominantemente por mulheres com idade entre 41 a 60 anos. A maioria possui 

ensino fundamental incompleto e renda média mensal de um salário mínimo. A análise de 

conteúdo evidenciou que os entrevistados possuem conhecimentos em relação à mangabeira, 

apresentam uma grande dependência de seus recursos e percebem que os mesmos estão se 

exaurindo. Além de reconhecerem a necessidade de investimentos para facilitar o 

beneficiamento e comercialização dos frutos, bem como sua qualidade de vida. As 

comunidades de Timbó e Boa Água apresentam boa atuação na conservação das áreas 

remanescentes de mangabeiras, porém precisam ser utilizadas estratégias para integrar a 

conservação dos recursos genéticos e cultural.   

 

Palavras-chave: Mangabeira; Populações locais; Conservação. 

 

 

Abstract 
In last decades, anthropogenic action and the increase in the environmental degradation 

intensified the vulnerability of mangabeira in various regions of Northeast. Through this, the 

mangaba cycle it is threatened, jeopardizing the maintenance of this local culture and income 

generation for the communities that depend on this resource. Concomitant to this, there is no 

effective awareness by the extractivists on the need for sustainable management and 

conservation of the plant resources. Given this scenario, it is imminent the need for 

alternatives that enable its restoration in the natural environment and conservation of the 

genotypes. Knowledge of local populations assessed by study of environmental perception 

can contribute to the conservation the mangabeira by enabling better understanding of 

sustainability and human activities operating in the region. This study aimed to investigate the 

socioeconomic and environmental perception of plant extraction of two communities in Nísia 

Floresta - RN regarding the mangabeira and investigate whether they realize the decrease in 

abundance of commercial species only. Data were collected by direct observation and semi-
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structured open interviews. The mangaba collecting is performed predominantly by women 

aged 41-60 years. Most have incomplete primary education and average monthly income of a 

minimum wage. Content analysis showed that respondents have knowledge regarding the 

mangabeira, that they present heavy reliance on its resources and perceive that they are being 

exhausting. In addition to that they recognize the need for investments in order to facilitate the 

processing and marketing of fruits and for their life quality. The Timbó and Boa Água 

communities present good performance in the conservation of the remaining areas of 

mangabeira trees, but need to be used strategies to integrate the conservation of genetic and 

cultural resources. 

 

Keywords: Mangabeira; Local people; Conservation. 

 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, a ação antropogênica e o aumento da degradação ambiental 

intensificou a vulnerabilidade das populações de mangabeiras em diversas regiões do 

Nordeste, colocando em risco a existência da espécie. Diante desse cenário de crise ambiental, 

é necessário buscar estratégias de valorização da relação sociedade e natureza que associe o 

uso dos recursos naturais à conservação da biodiversidade (Hora et al., 2015), principalmente 

para as comunidades tradicionais, pois seus modos de vida e os saberes integrados 

representam instrumentos importantes para a conservação ambiental (Pereira & Diegues, 

2010).  

As populações extrativistas de mangaba consideradas detentoras de conhecimentos 

tradicionais integrados, através de sua atuação no contexto socioambiental e cultural 

representam uma contribuição significativa para geração de renda familiar dos grupos em 

situação de vulnerabilidade social, além de permitir a conservação da vegetação e dos saberes 

e práticas produzidos por estes grupos (Jesus, 2010). A esse propósito, pensando na 

perspectiva de valorização da cultura regional e tradicional integrada aos benefícios sociais da 

cadeia produtiva da mangaba, Franco (2000) resgata o desenvolvimento local como um 

instrumento de mudança social e reestruturação organizacional, combinado o crescimento e 

eficiência econômica, além de assegurar a conservação ambiental com equidade social do uso 

racional dos recursos naturais, referente aos processos de melhoria da qualidade de vida. 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma frutífera nativa do Brasil, com 

ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde as regiões dos Cerrados até os Tabuleiros 

Costeiros e Baixadas Litorâneas do Nordeste (Nascimento et al., 2014). Apresenta grande 

importância socioeconômica, ecológica e cultural. No Nordeste, o extrativismo dessa planta é 

expressivo, sendo esta atividade responsável pelo sustento de inúmeras famílias e por gerar 

potencial econômico para a região, tendo em vista que maior parte da colheita dos frutos é 

derivada do extrativismo de plantas remanescentes.     
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A dimensão dos impactos causados pela redução das áreas nativas de mangabeira 

revela a necessidade de impulsionar a existência da cultura para contribuir com a conservação 

da espécie, bem como evitar o êxodo rural, consolidar o homem no campo, incentivando o 

uso da agricultura familiar e, principalmente, a valorização do conhecimento local. Entretanto, 

ao invés de investir em medidas que agreguem as famílias ao campo, estão sendo 

desenvolvidas iniciativas de políticas públicas estaduais que incentiva à domesticação das 

mangabeiras pelos que têm terra, inclusive com investimentos na estruturação de canais de 

comercialização da fruta, sem levar em consideração, a parcela dos que não possuem terra. 

Diante dessa realidade, tal medida tem gerado conflitos que refletem diretamente no aumento 

da concorrência pelas áreas potencialmente favoráveis, áreas cercadas e a maior valorização 

do plantio em detrimento do extrativismo (Mota et al., 2009).  

A problemática para a sobrevivência desses grupos está na própria existência dos 

territórios para a efetivação da prática extrativista, observada através da atual 

desterritorialização e a consequente extinção dessa cultura (Fernandes, 2009). Esse impacto 

surge com maior proporção nas terras do litoral onde a expansão imobiliária apresenta-se com 

força econômica e se torna detentora destes terrenos antes frequentados pelos extrativistas 

(Saraiva et al., 2012). Para os autores, o confronto entre o uso coletivo da terra e a ocupação 

singular deste espaço traz em sua essência a luta entre a elite detentora do capital e os grupos 

populares organizados em cooperativas como é o caso dos extrativistas vegetais. 

Diante dessa perspectiva de problemática ambiental, social e cultural, agravada pela 

ação antrópica, a manutenção das áreas remanescentes de mangabeira e a prática extrativista 

são diretamente afetadas repercutindo negativamente na cadeia produtiva e para as famílias 

que depende desse recurso. Para compreender as consequências desses impactos, acredita-se 

ser necessário, primeiramente, entender as percepções das comunidades extrativistas 

envolvidas nesse processo e quais estratégias vêm sendo utilizadas para lidar com a atual 

situação. O conhecimento tradicional pode propiciar condições que combinam proteção à 

biodiversidade, desde que haja a exploração racional dos recursos e assim, garantir sua 

sustentabilidade socioeconômica e cultural. Nesse sentido, o estudo da percepção ambiental 

pode ser, portanto, a ferramenta que viabiliza essa compreensão, por permitir apreender as 

inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas (Zampieron et al., 2003). 

A percepção ambiental é definida pela forma como os indivíduos veem, compreendem 

e se comunicam com o ambiente, considerando-se as influências ideológicas de cada 

sociedade (Rosa & Silva, 2002). Para Tuan (1980), a percepção envolve tanto a resposta dos 

sentidos aos estímulos externos como a atividade proposital, assim, muito do que as pessoas 
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percebem está relacionado ao que valorizam culturalmente e com a necessidade de 

sobrevivência biológica. Para o autor, a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, no 

qual o aparelho cognitivo é fundamental, e através da nossa seletividade é captada e 

construída pelos sentidos.  

As comunidades de Timbó e Boa Água, localizadas no município de Nísia Floresta- 

RN são caracterizadas por manterem os usos tradicionais da mangabeira e por apresentarem-

se como áreas de intensa atividade extrativista. Esta prática envolve uma problemática 

socioambiental fortemente ligada ao sustento de várias famílias da região. A pressão exercida 

pelos impactos antrópicos e aumento da demanda no mercado consumidor, aliada a expansão 

do turismo regional, especulação imobiliária e práticas de monocultura de cana-de-açúcar e 

coqueiro revelam a necessidade de ações que favoreçam a manutenção deste recurso natural 

na região. Com base nisso, ressalta-se a importância de entender as relações socioambientais 

de cada comunidade. Assim, o estudo da percepção ambiental poderá propiciar esse 

entendimento, por investigar os vínculos existentes entre as atitudes, os valores e as práticas 

dos indivíduos e grupos em relação ao meio ambiente, bem como suas respectivas formas de 

enxergar o meio que vive (Vargas et. al., 2002). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é identificar os aspectos socioeconômicos 

e a percepção ambiental de extrativistas vegetais de duas comunidades de Nísia Floresta- RN 

acerca da mangabeira, bem como investigar se os extrativistas vegetais percebem a 

diminuição de abundância apenas de espécies comerciais, visando contribuir para a 

elaboração de políticas públicas que contribuam para conservação das populações 

remanescentes de mangabeira. 

 

2. Metodologia 

2.1. Caracterização da área de estudo 

 A pesquisa foi realizada nas comunidades rurais de Timbó e Boa Água, município de 

Nísia Floresta- RN, distantes 4,9 Km e 7,9 Km da cidade sede, respectivamente (Figura 1). O 

município de Nísia Floresta (6º 05’ 28”S e 35º 12’ 31” W) está localizado no litoral do Estado 

do Rio Grande do Norte, na microrregião Macaíba, pertence à Região Metropolitana de Natal-

RN e ocupa uma área de 307,842 km
2
 (IDEMA, 2013). A região possui clima tropical quente 

úmido e sub-úmido e sol a maior parte do ano, com precipitações volumétricas variando de 

800 mm até mais de 1500 mm. A umidade relativa do ar é relativamente constante, em torno 

de 80% e predominam solos pobres, arenosos ou de fácil drenagem, com  pH ácido, 

caracterizado por dunas e grupo barreiros (Fernandes, 2009). Apresenta cobertura vegetal 

natural formada pela maior remanescente de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte, 
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composta por vegetação de restinga, de mangue, várzeas, Tabuleiros Costeiros e por Floresta 

Subperenifólia. Parte dessa área de Mata Atlântica é conhecida como Floresta Nacional – 

FLONA de Nísia Floresta, com área de 175 hectares (IDEMA, 2013). 

 

 

FIGURA 01: Mapa de localização das comunidades de Timbó e Boa Água no município de Nísia Floresta- RN. 

Elaboração: Diego D’ Ávila Beserra (2015). 

 

A comunidade de Timbó é um distrito ainda em desenvolvimento, composta por 

aproximadamente 229 famílias, a principal fonte de subsistência é a agricultura, e obtém 

renda complementar do extrativismo da mangaba, do artesanato com a folha do coqueiro 

(Cocos nucifera L.) e do cipó (Cuscuta racemosa), da pesca artesanal e atividades de turismo 

devido à beleza da Lagoa de Carcará. Nessa região, muitos homens buscam emprego fora do 

município optando principalmente por serviços terceirizados no setor de eletricidade. Além 

disso, algumas famílias abandonaram a agricultura, especialmente a cultura da mangaba para 

obterem sua renda principal na atividade de turismo que vem crescendo na região.  

E a comunidade de Boa Água, atualmente é composta por 90 famílias residentes. É 

uma comunidade em desenvolvimento, onde ainda preserva a agricultura, sendo esta uma 

atividade mediana. O extrativismo da mangaba e a pecuária são importantes fontes de renda 
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para a população, juntamente com o turismo que se encontra em forte processo de expansão. 

E outros, trabalham em propriedades privadas, tendo em vista que é uma região, onde muitos 

são granjeiros. No entanto, praticamente não há geração de empregos para os moradores e 

muitos jovens têm que buscar emprego fora da comunidade. 

 Nessa região muitas áreas de tabuleiros vêm sendo degradadas para plantação de 

coqueiro e monocultura de cana-de-açúcar (Figura 2), o que tem colocado em risco a 

existência dos campos nativos da mangabeira.   

 

  

FIGURA 02: Desmatamento para monocultura de cana-de-açúcar e plantação de coqueiro, respectivamente. 

Fonte: Autora, 2015.   

 

2.2. Procedimentos Metodológicos  

A pesquisa ocorreu entre os meses de junho a outubro de 2015, junto às comunidades 

de Timbó e Boa Água. O levantamento de dados foi feito mediante a observação participante 

e a realização de entrevistas semiestruturadas com público heterogêneo em relação a sexo e 

idade. A observação participante é uma estratégia de campo que reúne simultaneamente a 

participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes naturais, entrevistas 

abertas e análise documental (Moreira, 2004). É apropriada para os primeiros contatos com a 

comunidade, de modo a possibilitar um momento de exploração da realidade (Combessi, 

2004). 

Esta pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa para levantamento de 

dados primários e secundários, para compor um quadro geral das representações dos catadores 

de mangaba e das pressões externas. Utilizaram-se perguntas abertas e semiestruturadas que 

segundo Boni & Quaresma (2005) permite maior vantagem por possibilitarem maior interação 
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e aproximação entre entrevistador-entrevistado, maior liberdade de respostas, além de 

permitir correção de eventuais erros por falta de compreensão da questão por parte do 

entrevistado. Além disso, este tipo de entrevista colabora muito na investigação dos aspectos 

afetivos e valorativos dos informantes que produzem significados pessoais de suas atitudes e 

comportamentos.   

A metodologia da pesquisa de campo para os estudos de percepção ambiental baseou-

se nas orientações de Whyte (1977), utilizando a observação e o questionamento por meio de 

entrevistas e formulários. Essa técnica foi utilizada pela própria pesquisadora ao utilizar as 

seguintes abordagens básicas complementares: observar, ouvir e fazer perguntas aos 

informantes da comunidade, que segundo Whyte (1977) devem ser incluídas, independente do 

foco da pesquisa em percepção ambiental. 

As duas comunidades foram escolhidas, levando-se em consideração à forma de 

domesticação da espécie estudada, por possuírem áreas comuns e privadas, número de atores 

envolvidos e o acesso ao local. A escolha dos informantes da pesquisa foi feita através da 

técnica de “bola de neve”, em que um informante-chave, no caso aquele que coleta bastante 

mangaba, vai indicando outros informantes (Albuquerque et al., 2010), resultando em um 

total de 38 participantes, sendo 20 em Boa Água e 18 em Timbó. Para justificar o tamanho da 

amostra, utilizou-se a técnica de saturação, que segundo Fontanella et al. (2008), é utilizada 

para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, descontinuando a 

obtenção de novos componentes, quando as respostas, na opinião do pesquisador, começam a 

se repetir ou apresentam certa redundância.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

quando os participantes, após serem informados sobre o desígnio e natureza da pesquisa, 

foram convidados a participar do estudo.  

O roteiro das entrevistas semiestruturadas abordou perguntas sobre o perfil 

socioeconômico enfatizando sexo, idade, renda, ocupação (atividade), grau de escolaridade e 

experiência (tempo de coleta); o tipo de manejo empregado; o levantamento da percepção 

ambiental dos catadores de mangaba acerca da espécie; o conhecimento sobre espécies 

comerciais e não comerciais existentes na região, além da importância da mangabeira para sua 

sobrevivência entre outros. 

Para a análise dos dados coletados utilizou-se como referencial teórico a análise de 

conteúdo, que segundo Bardin (2010) estrutura-se em três fases cronológicas básicas: a pré-

análise, que consiste na sistematização das atividades a serem elaboradas. Nesta etapa ocorreu 

a revisão de literatura, formulação dos objetivos do trabalho, delimitação do público alvo, 
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observação participante e realização de entrevistas abertas e semiestruturadas; a exploração 

do material que consiste na análise propriamente dita. Nesta fase o conteúdo das entrevistas 

transcritas foi transformado em categorias temáticas, em seguida tabuladas no programa Excel 

e ordenadas em tabelas de contingência; e o tratamento dos resultados em que os dados foram 

tratados de forma a se tornarem significativos e válidos por meio de análises descritivas 

(porcentagens). 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 . Perfil socioeconômico dos entrevistados 

A partir dos dados obtidos através do perfil socioeconômico dos catadores de mangaba 

abordados (n= 38), 18 residem em Timbó e 20 em Boa Água. Desse total, 44,74% são do sexo 

masculino e 55,26% do sexo feminino. A predominância da mulher no extrativismo da 

mangaba, tanto na reprodução das plantas quanto na coleta, armazenamento e comercialização 

também foram observados por Mota & Santos (2005) e Santos (2007) em estudos com 

catadores de mangaba no município de Barra dos Coqueiros- SE. Os resultados da presente 

pesquisa corroboram os autores ao afirmarem que mesmo com o aumento na participação dos 

homens e até das crianças nos últimos anos mediante a valorização da fruta, a predominância 

das mulheres tem concentrado socialmente no extrativismo as suas tarefas. E, 

consequentemente, atribuindo às mesmas uma maior participação na constituição do 

patrimônio e da renda.  

Quanto ao nível de escolaridade, predomina o ensino fundamental incompleto 

(63,16%), 7,89% cursaram o fundamental completo, 10,53% o ensino médio incompleto, 

2,63% ensino médio completo, e 15,79% são analfabetos. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Santos (2007) em Barra de Coqueiros- SE, em que a maioria dos entrevistados 

apresentou baixo nível de escolaridade, sendo que 55% cursaram ensino fundamental 

incompleto. Segundo a autora, tal situação reflete diretamente no desenvolvimento da 

atividade, seja através da baixa autoestima, na ausência de organização e na luta pela melhoria 

dos serviços.  

Em relação à idade, observou-se que 50% dos entrevistados estão na faixa etária entre 

41 a 60 anos, 23,68% corresponde à faixa de 31 a 40 anos, 15,79% acima de 60 anos, 2,63% 

possui de 20 a 30 anos e apenas 7,89% têm abaixo de 20 anos. A maioria deles é casada 

(73,68%). Quanto ao grupo familiar, metade é composta por 3 a 4 pessoas por domicílio 

(50%). A renda familiar mensal, alcançada pela maioria dos entrevistados está em torno de 

um salário mínimo (65,79%) e, no geral, as mulheres têm como profissão, ser dona de casa, e 

desenvolvem atividades na agricultura e com artesanato e, os homens são agricultores 
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desenvolvendo atividades paralelas, entre elas, a pesca, construção civil (servente de 

pedreiro), tratorista e usineiro. A maioria realiza o extrativismo da mangaba para 

complementar a renda e alguns recebem a bolsa família.  

Além disso, por o extrativismo ser uma atividade sazonal, a combinação de diferentes 

atividades é uma alternativa para suprir as necessidades, sendo comum nas duas comunidades 

a alternância com outros serviços, dentre eles o turismo. 

 

3.2. Descrição da coleta 

Com relação ao tempo de coleta da mangaba, a maioria atua a menos de 10 anos 

(34,2%), seguida pelo tempo inferior a 20 anos (31,6%) com predomínio de catadores na faixa 

etária de 41 a 60 anos, 31 a 40 (18,4%), 21 a 30 (10,5%) e 41 a 50 anos (5,3%). O período 

máximo da atividade no local foi de 50 anos. Os dados indicam que a atividade é 

desenvolvida por diferentes gerações e o conhecimento sobre a coleta da mangaba é 

transmitido aos mais jovens, visando proporcionar condições para essa prática, em razão, 

também, da falta de empregos no mercado formal. A diferença observada no tempo de coleta 

entre estas duas comunidades pode ser em consequência de os catadores mais antigos terem 

deixado à atividade, em razão do turismo que vem despontando na região devido à presença 

das lagoas de Carcará e Boa Água. Na maioria das vezes, a coleta é realizada apenas no 

período de safra onde o lucro é maior, e nos outros períodos desenvolvem atividades paralelas 

ou buscam emprego em outras atividades, contribuindo para a perda da identidade cultural.  

Em relação ao acesso ao local de coleta, 55,26% afirmam ser fácil de chegar, 

geralmente porque coletam no próprio quintal, sítios e granjas, ou em locais de mata livre, 

onde o acesso é permitido. Dos 44,74% que encontram dificuldades, justificam que é devido à 

ocorrência em tabuleiros distantes e em local de “mata fechada”, em virtude de muitas das 

áreas hoje estarem cercadas. Isso pode ser observado no discurso dos entrevistados: 

Encontra, é um mato grosso, grande, trancado pra gente chegar lá [...] é, são 

cercados, a gente não pode entrar que é proibido. (C13, 41 anos). 

 

A mangaba sempre está em local difícil, tabuleiro, morro. (C18, 59 anos). 

 

[...] a gente passa por muitas matas, muito carrasco que as paredes são estreitas e a 

gente só falta não passar, muita areia, muito morro pra subir e descer. (C19, 53 

anos). 

 

Considerando as diferentes formas de acesso, Mota e Santos (2008) ressaltam que as 

mais prejudiciais à conservação dos remanescentes são áreas de livre acesso, onde o 

extrativismo é intenso e as plantas ficam expostas a agressões, especialmente no período de 

safra, quando são retirados frutos verdes e os galhos são quebrados.  
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Quanto as maiores dificuldades encontradas na coleta (Tabela 1), a maioria atribuiu ao 

transporte (57,89%), seguida da própria coleta (39,47%), distância (26,31%), a presença de 

insetos, maribondos e cobras (18,42%), o acesso (13,16%) e 2,63% não tem. As categorias 

distância e acesso refletem a atual situação da região, tendo em vista a redução das áreas de 

ocorrência da mangabeira em virtude do desmatamento e das áreas cercadas, que tem levado 

os catadores a buscarem locais mais distantes e de “mata fechada”, o que muitas vezes 

dificulta esse acesso. As respostas dos entrevistados quanto as dificuldade na coleta, 

normalmente, envolveram mais de uma categoria temática, como nesse exemplo: “é tirar, 

coletar, tem que lavar pra enxugar, o transporte, à distância” (C30, 31 anos). 

 

TABELA 1: Percepção dos catadores de mangaba em relação às maiores dificuldades na coleta. 

Categorias Citações Frequência 

Insetos, 

maribondos e 

cobras 

 “É na parte de andar nessa mata porque a gente está 

sujeito a pisar em cobra, a gente já se arrisca.” 

 Tem hora que a gente chega com o rosto todo inchado, 

tem cobra, maribondo, tudo no mundo aparece.” 

 

 

07 

Coleta  “É a gente ficar com a cabeça pra cima o tempo todo 

puxando, às vezes a gente puxa uma mangaba 2 a 3 

vezes e ela não vem.” 

 “Só tirando, tirando, aí depois a coluna dói.” 

 “É difícil de subir nos pés, aí tem que segurar tirar com 

as mãos e às vezes se machuca.” 

 

15 

Transporte  “A dificuldade é que se a gente vai tirar no tabuleiro é 

ruim de trazer pra cá, mas a gente traz com 

dificuldade.” 

 “É carregar o peso, ou seja, o transporte.” 

 

22 

Acesso  “É colher no mato, enfrentar o mato.” 05 

Distância  “[...] é a pessoa ter que andar de pé uma légua ou 

mais.” 

 “[...] é se for apanhar longe.” 

10 

Não tem  “Não, isso aí não tem dificuldade não, digo assim pode 

ter algum mais eu não tenho não.” 

01 

  

Com base nas percepções dos entrevistados, é perceptível a existência do saber local 

dessas comunidades: “Parece que ele tem alguma coisa que protege a mangaba que aonde 

tem mais mangaba é onde tem sempre uma casa de maribondo” (C1, 55 anos). Acredita-se 

que a presença de insetos, maribondos e cobras nas proximidades das mangabeiras, funciona 

como uma proteção natural. Assim, é imprescindível o reconhecimento e utilização do saber 

popular à medida que este tem como principal finalidade a conservação e manutenção do 

meio ambiente. Não obstante, embora as comunidades não enxerguem a natureza pelo 

enfoque da ciência, Diegues (1995) afirma que a visão de mundo ligada à perspectiva cultural 
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permite a esses povos a continuidade de práticas simbólicas contribuintes à proteção do 

habitat.  

Percebe-se que a cultura relacionada com a conservação da natureza é um dos meios 

mais manifestos dos saberes tradicionais. Essa forma de ver a natureza leva as comunidades a 

enxergarem pressões antrópicas sobre os  tabuleiros costeiros por parte daqueles que utilizam 

o ambiente como objeto de disputa material, sejam eles de natureza pública ou privada 

(Santos, 2012). Isso é bem exemplificado em uma das falas: “Porque hoje em dia o pessoal 

está derrubando muito, fechando pra construir as casas aí derrubam as bichinhas, chega dar 

pena porque quando a gente passa vai vendo o pessoal derrubando, aí está diminuindo por 

aqui.” (C35, 31 anos).  

Nesse sentido, o significado do meio estabelecido pelo homem, traz-se a tona a 

importância da prática extrativista da mangaba para melhor compreender a relação homem-

natureza. Com base nisso, ressalta-se a preocupação com a conservação da espécie em 

algumas das falas, como por exemplo: “É proibido desmatar, essa é uma árvore nativa aí tem 

muita gente que não respeita essa parte, aí vai compra um terreno grande e vai arrancar essa 

árvore, no caso que não é pra arrancar.” (C37, 51 anos).   

Em relação à coleta dos frutos da mangabeira, geralmente é feita com auxílio de um 

gancho de arame acoplado a uma vara, sendo que alguns extrativistas coletam com as mãos e 

outros coletam somente as caídas da planta. Durante a coleta, a maioria sempre deixa algum 

fruto na planta. Nesse caso, levando-se em consideração as percepções levantadas, há o 

respeito pela propagação natural das mangabeiras, tendo em vista que não se colhe todos os 

frutos de uma árvore, conforme é observado em alguns discursos:  

 

[...] deixa porque a natureza mesmo pede que deixe. Todas não estão boas é difícil 

você encontrar por mais que esteja de vez, nunca estão tudo “de vez” e as que não 

estão “de vez” são deixados. (C10, 65 anos). 

 

Ah.. aí a gente tem uma ciência, tem que saber a que está “de vez”, e tirar só 

aquelas “de vez”...você pode ver assim ah eu vou tirar todas, mas não estão todas 

boas. A gente aqui tem um jeito de saber. Aí tira aquelas que estão “de vez” e vai 

deixando as outras. (C9, 51 anos). 

 

Sempre deixa ninguém consegue tirar tudo [...] a que fica em cima ela vai cair, dali 

ela vai apodrecer e a semente vai nascer mais, vai ter mais pés de mangaba para 

botar mais. (C13, 41 anos). 

 

Acerca da importância da preservação dos recursos vegetais, percebe-se que embora 

alguns discursos demonstrem a preocupação com as mangabeiras, o fato de não ser coletado 

todos os frutos de uma árvore está mais relacionado à questão econômica do que a própria 

proteção ao ciclo natural da planta, já que os catadores de mangaba mais experientes 

entendem que coletar frutos verdes não é viável para comercialização.  
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A maioria dos entrevistados coleta os frutos que estão no chão (84,21%). Em relação 

ao estágio de amadurecimento dos frutos, 89,47% afirmam que os frutos são colhidos “de 

vez” e 68,75% colhem maduros, também chamados frutos “de caída” ou “de queda”. Nenhum 

dos entrevistados afirmou coletar frutos verdes (Figura 3). Santos et al. (2011), ao estudarem 

a atividade extrativista das catadoras de mangaba no assentamento São Sebastião, em Sergipe, 

constataram que as mulheres envolvidas na atividade demonstram preocupação em relação à 

preservação da espécie, tendo em vista que evitam coletar as mangabas verdes, quebrar 

galhos, cortar as árvores, etc., demonstrando a consciência da importância do extrativismo 

para a localidade. 

 

   

FIGURA 3: Conhecimento local sobre os estágios de amadurecimento da mangaba. A) Fruto verde; B) Frutos 

“de vez” e C) Fruto maduro. Fonte: Autora, 2015. 

 

Para a comercialização dos frutos, geralmente são coletados os que estão “de vez” já 

que os frutos maduros são altamente perecíveis, sensíveis ao transporte e também para evitar 

as perdas. Quando maduros ou semimaduros (“fruto de vez”) apresentam manchas 

avermelhadas, consistência levemente macia ou macia e coloração mais amarelada. Frutos 

maduros são mais saborosos e apresentam menor teor de látex (Perfeito et al., 2015). Após a 

coleta, os frutos são lavados para a retirada de resíduos do látex, colocados para secar e depois 

enfurnados. O armazenamento é feito em caixas plásticas, após o amadurecimento são 

conservados em geladeira ou freezer. Dependendo da disponibilidade de compradores, esses 

frutos são embalados em sacos plásticos e quando não, são conservados. No entanto, alguns 

relatam que muitos frutos são perdidos por falta de compradores ou local para conservar, pois 

a maioria não dispõe de freezer e até mesmo de geladeira. Logo, como a única forma de 

beneficiamento dos frutos é a venda, esse se torna um fator limitante, já que outras formas de 

processamento de derivados da mangaba não são exploradas pelas comunidades.  

A B C 
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Segundo a maior parte dos extrativistas, 73,68% afirmam que a mangaba é encontrada 

só na safra e o restante, relata que é encontrado o ano todo. De acordo com a percepção local, 

o tempo de duração da safra varia de dois a oito meses, podendo ser encontrada o ano inteiro. 

De acordo com as respostas, metade dos entrevistados (50%) afirma que a safra demora três 

meses, 28,95% seis meses. Eles afirmam que na região geralmente há duas safras, 

denominadas de safra de verão e safra de inverno. A primeira, geralmente é a que produz mais 

frutos, e a segunda, essa produção cai, tendo em vista que a espécie não se adapta ao período 

de chuva, no qual muitos frutos caem ou ficam pretos, e a casca fica grossa, ou seja, 

inviabilizando a comercialização. Conforme Santos (2007), as manchas escuras nos frutos, 

comuns na estação chuvosa, ocorrem porque as mangabeiras ficam mais susceptíveis ao 

ataque de fungos fitopatogênicos.  

Na primeira safra, a floração vai até dezembro e produz frutos de janeiro a março. E na 

segunda, a floração se dar até o mês de junho, e a frutificação inicia em julho e vai até 

setembro. Os extrativistas afirmam que a quantidade de frutos varia de acordo com a época, 

sendo que tem ano que produz mais e outros menos. Eles afirmam também que na região de 

tabuleiros, na “mata fechada”, os frutos geralmente são encontrados só durante a safra, já nas 

mangabeiras que ocorrem em granjas, geralmente encontra o ano todo. De acordo com Santos 

(2007), a estimativa de colheita varia de acordo com a estação, geralmente no inverno a 

produção é alta, porém rápida, pois decorre da intensificação das chuvas nesse período, 

impedindo a maturação completa dos frutos. No verão a produção é gradativa e elevada, pois 

obedece a sazonalidade da fruta que é peculiar de clima quente. 

Em relação à produção, a maioria dos entrevistados coleta, em aproximadamente 1 

hora, a média de 5 a 10 Kg (42,1%). 23,68% coletam na faixa de 70 a 100 Kg, 21,05% coleta 

de 15 a 20 Kg e 2,63% não soube informar. Porém, vale ressaltar que essa quantidade varia de 

acordo com diversos fatores, dentre eles se há o acesso ao local, o período da safra, o estágio 

de amadurecimento dos frutos, pois geralmente frutos “de vez” são mais fáceis de coletar e os 

maduros requerem maior cuidado e tempo, já que são mais sensíveis.  

O quilo da mangaba é vendido em média por R$ 2,00-2,50, variando de R$ 1,00 a 5,00 

fora da safra. Na safra, os preços geralmente caem, sendo que a maioria comercializa por 

R$1,50
_
2,00. A maioria dos frutos é comercializada para a fábrica a 2,00 R$/Kg, 

independente de estar na safra ou não (Tabela 2). Além disso, observou-se que os preços 

variam de acordo com o catador de mangaba e quando são vendidos em feiras. Os discursos 

seguintes exemplificam essa variação dos preços: “[...] pronto, hoje mesmo se eu arranjasse 

uma caixa de mangaba eu venderia de 50 reais, mas quando estiver na safra mesmo vendo 

por 20 ou 30 reais.” (C4, 48 anos); “Fora da safra vendemos de 1,50. E na safra eles 
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compram de 1,00, 0,50 [...] aí eles estão pagando de 1,50, mas lá para o meio de junho eles 

vão pagar de 0,50, de 1,00 porque tem muita.” (C13, 41 anos). 

 

TABELA 2: Valores médios de comercialização da mangaba por catadores de mangaba das comunidades de 

Timbó e Boa Agua, município de Nísia Floresta- RN, 2015. 

  Valor mínimo 

(R$/Kg) 

Valor máximo 

(R$/Kg) 

Valor médio 

(R$/Kg) 

Fora da safra 1,00 5,00 2,00-2,50 

Safra 0,50 3,50 1,50-2,00 

*Fábrica 2,00 2,00 2,00 

* O valor comercializado não varia independente da época de coleta. 

 

Quanto à cadeia produtiva da mangaba, a maioria dos entrevistados (63,16%) vende 

sua produção para atravessadores que entregam a fábrica de polpas do município de 

Parnamirim- RN. Os 36,84% vendem para lanchonetes e pessoas da localidade, o restante 

comercializa em feiras ou utiliza para consumo próprio.  

As dificuldades enfrentadas pela maioria dos catadores de mangaba da região vão 

desde a própria coleta até a comercialização. O município não dispõe de uma cooperativa para 

facilitar o trabalho de beneficiamento, processamento e comercialização.  Essa falta de 

incentivos e investimentos contribui cada vez mais para a desvalorização dessa cultura e 

dificulta seu reconhecimento. Observou-se que o espaço para a comercialização dos frutos é 

precário. Os entrevistados relatam que pagam uma taxa para utilizar um local na comunidade 

de Boa Água, onde geralmente se reúnem catadores de várias regiões do município. As fichas 

são distribuídas de madrugada, mas a demanda é alta, e quando não conseguem, perdem a 

venda. Muitos reclamam do tempo de espera para entrega e pesagem dos frutos. Além disso, 

só é vendida a quantidade estipulada pela fábrica, ou seja, às vezes a demanda é maior do que 

a fábrica precisa. Logo, como não há outra forma de processamento, grande quantidade é 

perdida por falta de compradores ou espaço para conservar. 

 Acerca dessa desvalorização da cadeia produtiva da mangaba, Andrade et al. (2014) 

enfatizam que a dificuldade de comercialização dos frutos torna os agricultores altamente 

dependentes de atravessadores, já que não possuem meios viáveis para transportar os produtos 

da zona rural aos municípios onde estes poderiam ser comercializados. Além disso, existe a 

depreciação dos preços quando os frutos são repassados aos atravessadores, o que muitas 

vezes inviabiliza a produção e desmotiva os catadores de mangada a obterem renda por meio 

do extrativismo vegetal. 
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Em estudos na comunidade de Barra dos Coqueiros- SE, Sousa (2007) constatou que a 

venda da mangaba dar-se diretamente com os feirantes e outros compradores (consumidores, 

donos de lanchonete, processadores etc.). Apenas 3% vendem seus produtos a fábricas de 

polpas. Além disso, relata que apesar da estratégia de venda a múltiplos compradores ser 

muito frequente e lucrativa, e também porque os feirantes não compram toda a mangaba 

levada por cada catador, grande parte das catadoras reconhece que é a mais arriscada, pois 

pode não vender tudo e perder o produto. 

A produção de mangaba registrada neste trabalho mostra que a prática extrativista de 

coleta dos frutos constitui uma importante alternativa para o desenvolvimento da economia 

local, além da importância social que ela representa. Acredita-se que o rendimento econômico 

poderia ser bem maior para os catadores de mangaba e para outros segmentos envolvidos na 

atividade extrativista se algumas medidas fossem instituídas como, por exemplo: acesso aos 

locais de coleta, melhoria nas condições de processamento do fruto, beneficiamento e 

agregação de valor ao produto e, principalmente, viabilização de mercado consumidor 

garantido.  

 

3.3.  Manejo  

A maioria das mangabeiras existentes na região é proveniente da dispersão e 

propagação natural, tendo em vista que 78,95% dos entrevistados afirmam nunca ter plantado 

a mangaba, uma vez que essa espécie é difícil de germinar devido às propriedades da polpa e 

do látex que inibem sua germinação, conforme observado nas falas de alguns dos 

entrevistados: “É planta nativa, elas nascem naturalmente” (C8, 76 anos); “Aqui sempre já 

teve os pés né, já era nascido e elas nascem por si mesmo” (C9, 51 anos); “É que nasce 

naturalmente, dentro da sorte nasce, mas não é fácil de pegar não” (C17, 75 anos). 

Quando questionados se as sementes da mangaba demoram a germinar, embora a 

maioria nunca tenha plantado 47,37% responderam que germinam rápido, 28,94% afirmam 

que demoram e 23,8% não souberam responder. Os discursos abaixo evidenciam isso: 

“Demora nada, a gente faz o suco dela e joga, quando é uma semana tá toda nascida, os 

carocinhos nascem tudinho” (C13, 41 anos); “Não, elas nascem sem a pessoa plantar” (C14, 

39 anos). 

Verifica-se que o fato de a maioria das mangabeiras existentes na região ser 

proveniente da dispersão natural, deve-se à cultura da mangaba ainda estar em processo de 

domesticação, principalmente em função de manter relações ecológicas da espécie com o 

meio ambiente em geral. Segundo Campbell (1996), à propagação dessa espécie pelos 

métodos tradicionais é dificultada em razão das sementes serem recalcitrantes, além de ser 
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uma espécie alógama, resultando em elevado grau de variabilidade de muitas características 

de potencial interesse econômico quando propagada por sementes. 

Quando questionados sobre os problemas relacionados às práticas de manejo, 73,68% 

afirmam que a coleta pode danificar as mangabeiras, como observado no discurso seguinte: 

“Se for feita direitinho, não. Mas se for como o pessoal que tira aí na mata quebrando os 

galhos, eles sobem, quebra os galhos” (C2, 40 anos). E, 26,31% afirmam que a coleta não 

danifica como segue na fala: “Olhe, quanto mais você quebra galho numa mangabeira mais 

ela brota, quanto mais toca fogo no tabuleiro mais ela brota [...]” (C4, 48 anos). Embora a 

maioria reconheça que determinadas práticas prejudicam as mangabeiras, de acordo com os 

entrevistados é comum à quebra de galhos, o corte e tocar fogo nas mangabeiras, sendo as 

primeiras observadas com maior frequência nas duas comunidades. Nesse sentido, além de 

danificar as mangabeiras, também afeta a produção dos frutos, compromete a conservação da 

espécie e interfere diretamente no seu ciclo natural de reprodução. 

De acordo com as percepções registradas nas duas comunidades, verificou-se a visão 

ecológica em alguns ao afirmarem que a quebra de galhos aumenta a fragilidade das plantas, 

compromete o desenvolvimento dos frutos, interfere na floração já que aumenta o tempo para 

brotação de novos galhos e, consequentemente, afetará negativamente a produção de frutos, 

além de comprometer a conservação da espécie. Já em outros, prevaleceu à visão econômica 

ao relatarem que as práticas exploratórias de quebrar de galhos e a passagem rápida de fogo 

nas mangabeiras são vistas como estratégias para aumentar a produção de frutos, tendo em 

vista que essas práticas aumentam a brotação, nascem galhos frondosos e as mangabas 

nascem grandes e mais bonitas. Segundo relatam, ao utilizar a técnica do fogo, eles antecipam 

a próxima safra e consegue retirar mangaba o ano todo. Nesse sentido, pode-se inferir que à 

intensificação da exploração sem respeitar a capacidade de suporte de regeneração da espécie, 

é resultado principalmente da valoração econômica tendo em vista que os benefícios 

econômicos interferem diretamente nas práticas de manejo. Tal ação é comprovada em 

algumas falas: 

Olhe quanto mais você quebra galho numa mangabeira mais ela brota, quanto mais 

toca fogo no tabuleiro mais ela brota. Esse ano eu não tirei porque fiquei com 

medo, todo ano eu tirava direto de inverno a verão, porque é o tipo da coisa você 

vai ao tabuleiro só que não é meu então não posso fazer, mas eu vou ao tabuleiro e 

faço um acervo bem grande, toco fogo e tiro de inverno a verão, mas só que esse 

ano eu tive medo o pessoal começou em cima de mim [...]. (C4, 48 anos). 

 

Na hora que ela quebra, aquele galho que quebrou bota um broto novo, então às 

vezes ela brota torando os galhos. [...] até as pessoas que colhe já pegou o macete 

de quebrar os galhos que na próxima safra tem mais. (C18, 59). 

 

[...] o povo quebra demais [...] se botar fogo nos plantios queima tudinho, mas ela 

bota mangaba bonita, agora queima que o fogo passe rápido. Aí quando queima 

todinha que ela olha (brota) que é mangaba que é grande, graúda. (C36, 64 anos).  
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Considerando a percepção ambiental dos catadores de mangaba de Timbó e Boa Água, 

contatou-se que estes possuem a consciência de que a exploração intensiva das mangabeiras 

interfere negativamente na produção de frutos na planta. Porém, para que essas populações 

tornem-se instrumentos eficazes de conservação da natureza, faz-se imperioso o manejo 

sustentável e a exploração racional desses recursos. Desta forma, é necessário realizar o 

trabalho de mobilização das comunidades e sensibilização dos atores sociais sobre a 

importância de conduzir de forma ambientalmente correta à utilização desses recursos. Para 

tanto, é imprescindível compreender as percepções ambientais dos atores sociais e seu 

envolvimento nas questões ambientais, de forma a permitir a participação efetiva da 

comunidade no desenvolvimento e planejamento ambiental, assim como o uso racional dos 

recursos.   

Diante dessa reflexão, tendo em vista a dependência humana em relação a esse recurso 

vegetal e a necessidade de manutenção dessa cultura, isso implica em dizer que a melhor 

maneira de possibilitar sua conservação in situ é incentivar o uso sustentável desses recursos 

pelas populações tradicionais extrativistas, as quais detêm saberes populares sobre o manejo 

da espécie, principalmente por ainda está em processo de domesticação, o que dificulta sua 

propagação e implantação de cultivos comerciais.  

 

3.4. Percepção ambiental dos catadores de mangaba 

Quando questionados em relação ao tempo gasto pra chegar até o local de coleta da 

mangaba, comparando antigamente (há 10 anos) e atualmente, a maioria dos entrevistados 

afirmou que esse tempo permanece o mesmo (55,3%). O restante afirma que o tempo 

aumentou (36,8%) e diminuiu (7,9%). De acordo com as percepções locais, os que não 

perceberam mudança, justificam devido ao fato de a coleta ser sempre nos mesmos locais, ou 

no próprio sítio. E para os que dizem que diminuiu, é pelo fato de hoje em dia coletarem 

somente em locais próximos e alguns tem as mangabeiras nos próprios sítios. Já os que 

perceberam o aumento do tempo, relatam ser por causa da redução das áreas, em razão de 

antes serem áreas livres, hoje a maioria é cercada e os donos proíbem a entrada, levando-os a 

buscar locais mais distantes, em tabuleiros livres ou na “mata fechada”, onde a espécie ainda é 

abundante. 

De acordo com a percepção local sobre a disponibilidade de recursos no início da 

prática extrativista e sua quantidade atualmente, a maioria (78,94%) afirma que antigamente 

tinha mais mangaba, enquanto 15,79% afirmam que hoje tem mais e 5,26% relatam que não 

mudou. Os impactos ambientais percebidos que implicam na redução dos frutos inclui o 

desmatamento, quebra de galhos, monoculturas e práticas irregulares de queimadas. A 
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percepção local pode ser conferida em alguns discursos: “Logo no início tinha mais, mas 

agora está tudo se acabando, uns cortam pra fazer carvão e outras vão por queima do tempo, 

mas diminuiu muito. Aí onde cortaram já diminuiu e onde não cortaram já diminuiu muito a 

safra.” (C36, 64 anos); “Quando a gente começou, no meu ver tinha mais, porque hoje o 

pessoal abriu muitas granjas, teve mais desmatamento, então diminuiu mais.” (C21, 23 anos). 

Quando questionados sobre as espécies de plantas frutíferas que ocorrem na região 

(Figura 4), mas que não são utilizadas comercialmente, no total foram 17 espécies citadas. 

Dentre elas, a mais citada foi o cambuí (Myrcia sp.) (27), seguida de guabiraba 

(Campomanesia synchoma Berg.) (18), murta (17), ubaia (Eugenia uvalha) (12), 

maçaranduba (Manilkara salzmannii (A.DC.) H. J. Lam)  (4), ameixa (preta e amarela) (6), 

guajiru (Chrysobalanus icaco L.)  (4), maracujá-mochila (Passiflora cincinnata Mast.) (1), 

pitomba (Talisia esculenta Radlk) (1), caju do tabuleiro (cajuzinho) (Annacardium 

occidentalis) (2), cajá-manga (Spondias dulcis) (3), goiaba (Psidium guajava L.) (1), juazeiro 

(Zizyphus joazeiro) (1), cajarana da Mata Atlântica (Cabralea cangerana) (1), facheiro ou 

mandacaru-de-facho (Pilosocereus pachycladus) (1), pitanga (Eugenia uniflora) e bacupari 

(Garcinia brasiliensis) (1).  

 

    

          

FIGURA 4: Espécies encontradas na região de Nísia-Floresta-RN, de acordo com a percepção local: (1) 

Maracujá-mochila; (2) Cambuí; (3) Guajiru; (4) Ubaia; (5) Murta; (6) Guabiraba; (7) Ameixa preta; e (8) ameixa 

amarela.  

 

Verificou-se que a maioria dos entrevistados reconhece a flora nativa da região, mas 

afirma que as frutíferas citadas não são comercializadas, pois ocorrem na mata fechada, 

muitas delas sendo difíceis de serem coletadas. Alguns relatam que elas têm diminuído em 

virtude do desmatamento e também por não serem reconhecidas no mercado, sendo a 
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mangaba, a espécie considerada de valor para região e também pela sua aceitabilidade no 

mercado, conforme observado nos discursos seguintes: “O cambuí aqui é difícil, só onde tem 

é nas matas longe, aí tem, mas é difícil” (C28, 58 anos); “Elas ocorrem geralmente no mato e 

o pessoal desmatou, arrancaram tudo aí não tem como tirar” (C30, 40 anos). Apenas 21,05% 

percebem a redução de espécies frutíferas não comerciais. Isso implica em dizer que espécies 

nativas de potencial valor podem estar se perdendo em campo, mesmo antes de serem 

reconhecidos seus benefícios, caso fossem utilizadas de forma racional.  

Ao serem questionados se a quantidade de mangabeira na região foi afetada ao logo do 

tempo, comparando às espécies nativas citadas anteriormente (Tabela 3), a maioria (57,89%) 

percebe a diminuição de abundância da espécie. De forma geral, os resultados evidenciaram 

que os entrevistados atribuem maior importância às espécies comerciais. Dessa forma, 

percebe-se que a predominância do interesse pela manutenção de espécies que tem potencial 

econômico, está mais relacionada à visão econômica do que a percepção conservacionista da 

planta e da cultura. Frente a isso, observa-se que as demais espécies vegetais citadas 

apresentam-se reduzidas a poucos indivíduos, caracterizando uma crescente perda de 

biodiversidade e material genético (Holanda et al., 2011).  

 

TABELA 3: Percepção dos extratores vegetais em relação à abundância da mangabeira em comparação a outras 

espécies nativas que ocorrem na região.  

Categorias Citações Frequência 

Aumentou  “O pé de mangaba é todo tempo, ela não diminuiu não”. 

 “Ela aumentou porque agora o povo não derruba mais 

nenhum pé de mangabeira, onde nasce um pé de mangaba o 

povo deixa, não corta”. 

07 

Diminuiu  “Diminuiu, porque o povo fica derrubando pra fazer casas”. 

 “Diminuiu muito, teve desmatamento, o pessoal plantava 

cana-de-açúcar onde era tabuleiro, fez plantio de coqueiro e 

hoje não tem mais nada, só campo”. 

 “É, diminuiu porque muita gente corta as mangabeiras 

tudinho”.  

 “Diminuiu porque os que estão cercados lá ficam pra lá aí a 

gente vai procurar os livres, aí já tem menos”. 

22 

Não 

mudou 

 “Ela continua do mesmo jeito porque quando a gente pensa 

que a mangaba está se acabando aí é que tem mais mangaba, 

porque a região é grande aí o povo tira mangaba por todo 

canto”.  

 “Acho que ela permanece do mesmo jeito porque ninguém 

corta ninguém destrói as mangabeiras. A tendência é ela 

produzir mais, pois onde os pássaros e os animais comem ela 

vai nascendo aí quando vê ela aumenta mais”. 

09 

Total  38 
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Conforme observado nas duas comunidades, a pressão por parte de fatores externos e 

ação antrópica vem se intensificando, embora ainda exista grande número de mangabeiras na 

região. Consideradas áreas em que o turismo vem crescendo, tem aumentado o interesse para 

áreas privadas e granjas. Dessa forma, é comum nas falas dos entrevistados relatos de 

degradação, afetadas pelo desmatamento, seja para construção de empreendimentos, 

monoculturas ou porque os donos não querem a planta em suas propriedades para evitar 

entrada de catadores. Os resultados corroboram Santos (2007), ao afirmar que as relações de 

proximidade e dependência em relação ao meio ambiente, de diversas maneiras, vêm sendo 

modificadas em decorrência da degradação ambiental e cultural.  

Em estudos realizados por Mota et al. (2005) com os catadores de mangaba da 

comunidade de Pontal, no território sul sergipano, também foi verificado que mesmo diante 

da atenção para a redução das áreas remanescentes de mangabeira na região, as percepções 

locais apontaram para uma ambiguidade em relação a essa problemática, tendo em vista que  

alguns afirmaram que a quantidade de árvores tem aumentado substancialmente de forma 

natural e que não existe o menor risco de desaparecimento dessas plantas. Outros, em 

oposição, verificaram que as áreas nativas diminuíram sensivelmente em decorrência da 

ampliação da área urbana; do extrativismo predatório, provocado, principalmente, pela quebra 

dos galhos na colheita; excessiva retirada de frutos sem que haja reposição de sementes para o 

surgimento de novas plantas e instalação de um viveiro de camarão, reduzindo 

significativamente a área de ocorrência natural da mangabeira. 

 

3.4.1. Importância da mangabeira 

A percepção local sobre a importância da mangabeira suscitou diversas respostas 

conforme Tabela 4. A maioria dos entrevistados atribuiu importância aos benefícios 

econômicos (97,37%) do extrativismo, tendo em vista que é uma fonte de renda e geração de 

emprego para muitos deles. Em seguida, destacaram a importância alimentar (34,21%), 

ambiental (10,53%), medicinal (5,26%) e estética (5,26%). As respostas dos entrevistados 

quanto à importância da mangabeira, normalmente, envolveram mais de uma categoria 

temática, como nesse exemplo: “ela dá muita vitamina, ela dá o suco, dá sorvete, dindin, 

picolé e dá o dinheiro” (C36, 64 anos). Nas duas comunidades estudadas, foi possível 

constatar a prevalência de uma visão antropocêntrica, que segundo Singer (1994) caracteriza-

se em uma concepção utilitarista do meio ambiente, tal qual o homem utiliza-se da natureza 

para melhorar sua qualidade de vida. Tal ação é comprovada em algumas falas: 
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Representa-me muito bem, porque quando eu não tinha salário e minhas filhas eram 

todas pequenas, eu paguei até a faculdade com o dinheiro da mangaba. A minha 

filha hoje é formada, é professora. Eu comprava mangaba, sofria, criei oito filhos, 

sustentando com o dinheiro da mangaba. Eu comprava mangaba e ia vender, no dia 

de sábado era sagrado o dinheiro da minha feira, que era o dinheiro da mangaba. 

(C28, 58 anos). 

 

Ela significou emprego pra nós, porque aqui não temos emprego. Ninguém por 

aqui, os jovens não tem emprego. E quando é na época da mangaba todo mundo 

tira mangaba, então é um emprego, todo mundo tem seu dinheiro. (C19, 53 anos). 

 

Vieira & Loiola (2014), ao estudarem a percepção de artesãs que utilizam folhas de 

carnaúba no município de Parnaíba, Piauí, também constataram a predominância dos valores 

atribuídos aos benefícios econômicos do extrativismo e 10% incluíram o benefício estético da 

planta. Em estudos sobre a percepção ambiental e conhecimento de uso de recursos vegetais 

em reserva agroextrativista de Sergipe, Oliveira (2012) verificou que a mangaba está entre as 

mais citadas como de grande importância para a manutenção da alimentação familiar e de uso 

medicinal. Já Cardel et al. (2012) em estudos sobre o uso de plantas e o saber tradicional, 

constataram a utilização da mangabeira como uma das espécies de interesse medicinal 

presentes nos quintais das comunidades pesquisadas.  

 

TABELA 4: Percepção dos extrativistas vegetais em relação à importância da mangabeira. 

Categorias Citações Frequência 

Econômica  “[...] a mangaba é a única coisa de mais renda”. 

 “É como um alimento de meio de vida, um trabalho, uma 

fonte alternativa de renda”.  

 “Ela significou emprego pra nós”. 

37 

Alimentar  “É de onde a gente faz o suco, que é um suco gostoso”. 

 “[...] o suco, pra comida, pra gente comer ela... dá muita 

vitamina, ela dá o suco, dá sorvete, dindin, picolé”. 

13 

Medicinal  “A casca da mangaba é bom pra diabetes, até a folha da 

mangaba se faz o chá e baixa as taxas e a mangaba é muito 

bom”. 

 “Se você levar um corte e tirar o leite da mangaba aí estanca 

logo”. 

 “Pra quem tem asma é só tomar a água da casca da mangaba 

e fica bonzinho”. 

02 

Ambiental  “A gente sabe que é um produto nosso, nativo e a gente tem 

que preservar... se não preservar vai embora”.  

 “É a natureza botar os frutos dela”. 

 “É uma planta que não tem as pragas, ela é resistente. A 

planta que tem leite, a praga não ataca”. 

04 

Estética  “[...] além de ser uma frutífera muito bonita, se zelar todo 

tempo tem mangaba”. 

 A mangabeira é muito bonita, aliás, todas são quando botam 

suas frutas. 

02 
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 Frente a isso, levando-se em consideração que a mangabeira representa grande 

importância para as populações extrativistas desta região, principalmente por ser responsável 

pela geração de renda e de outras potencialidades, supõe-se que a planta seja protegida pelos 

catadores de mangaba da região. De acordo com a percepção local, constatou-se nas falas dos 

entrevistados a consciência de que a espécie é nativa da região e que dependem desses 

recursos para sobreviver, além da percepção dos fatores antrópicos e ambientais que afetam 

negativamente a sua manutenção. Isso é comprovado em alguns discursos: “[...] é, mas as 

mangabeiras eles não cortam não.” (C11, 78 anos); “Corta não, mangabeira é ouro.” (C38, 

58 anos); “Outro dia fui reclamar para o cara e ele quase que me engoliu, você não tem nada 

a ver com isso. Não pode, isso é fruteira, isso é da natureza, ninguém pode fazer esse tipo de 

coisa não.” (C36, 64 anos).  

Vale ressaltar ainda que embora haja reconhecimento dos extrativistas em relação aos 

benefícios socioeconômicos, ambientais e culturais da mangabeira, um dos grandes problemas 

enfrentados pelos catadores da região é o acesso dificultado às áreas para a efetivação da 

prática extrativista. Eles relatam que antigamente tinham o acesso livre, porém hoje em dia foi 

dificultado devido à implantação de cercas e aumento de propriedades privadas na região. 

Assim, com a privatização das áreas tem aumentado o desmatamento para a construção civil 

ou para evitar que entrem nas propriedades para coletar mangaba.  

Contudo, considerando-se que a maioria não dispõe de terras para plantio de mangaba 

e dos que têm granjas, poucos conservam a espécie, verifica-se que no caso das comunidades 

de Timbó e Boa Água, a melhor maneira de proteção desses recursos é subsidiar o seu uso e 

manejo sustentável, tendo em vista que a coleta da mangaba traz benefícios não só para a 

conservação do meio ambiente e por permitir geração de renda, mas, sobretudo, para a prática 

cultural, construída ao longo das gerações.   

 

4. Conclusões 

O estudo realizado demostrou que as comunidades locais de Timbó e Boa Água 

possuem conhecimentos em relação à mangabeira e percebem a redução desses recursos. 

Percebeu-se a sensibilização das comunidades em relação à diminuição de abundância da 

espécie na região ao longo dos anos. Ressalta-se ainda a necessidade de incentivos 

governamentais em desenvolver estratégias de preservação da flora nativa e do ecossistema de 

Tabuleiros costeiros, tendo em vista a perda de diversidade genética nessas áreas. Além disso, 

foi possível constatar que embora a mangabeira esteja enquadrada com alto valor de uso e 

represente grande potencial para a economia local, é necessário estabelecer estratégias de 
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sustentabilidade criando medidas que visem à melhoria das condições de vida das populações 

extrativistas e contribua para a conservação da espécie. 

Com base nos aspectos socioeconômicos e dados de produção da mangaba levantados 

nesta pesquisa, conclui-se que a prática extrativista representa importante contribuição por 

permitir geração de renda as populações locais. Percebeu-se que os impactos negativos 

provenientes da ação antrópica e extrativismo exploratório são pontos críticos em relação à 

existência das mangabeiras, tendo em vista a redução das áreas remanescentes, e 

consequentemente, para a continuidade do ciclo dessa cultura. Nesse sentido, destaca-se a 

necessidade de maior atenção do poder público à proteção dessas áreas, bem como incentivos 

à utilização racional dos recursos, permitindo que populações locais possam utilizá-los de 

forma que estejam disponíveis para presentes e futuras gerações. 

Portanto, faz-se necessário que haja maior envolvimento tanto dos atores sociais 

envolvidas nesse processo como de políticas públicas eficazes em buscar alternativas que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades extrativistas. Tendo em 

vista a isso, uma alternativa seria a criação de cooperativas, pois possibilitaria uma mudança 

na qualidade de vida das famílias e do meio ambiente, beneficiando um número significativo 

de pessoas que vivem do extrativismo da mangaba e o fortalecimento do desenvolvimento 

local. Além disso, ressalta-se a necessidade de criação de uma área de reserva extrativista para 

a conservação da espécie. 

Por fim, esta pesquisa poderá constituir-se em um importante subsidio para estratégias 

de conservação da espécie e proteção do meio ambiente, podendo auxiliar em futuros 

trabalhos de manejo e uso sustentado da espécie na região de Nísia Floresta- RN, tendo em 

vista ser um recurso de grande importância socioeconômica, ambiental e cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos referentes aos estudos de propagação in vitro com a H. 

speciosa, foi possível constatar, mediante as condições experimentais, que a Biotecnologia 

Vegetal pode ser uma alternativa promissora para a conservação de espécies vegetais 

ameaçadas de extinção. A partir das análises realizadas, observou-se que a utilização das 

técnicas de micropropagação com adequado balanceamento nas concentrações de reguladores 

de crescimento vegetal, constitui uma metodologia eficiente para a multiplicação in vitro e 

conservação da mangabeira, tendo em vista as dificuldades de propagação natural e a 

vulnerabilidade que a espécie encontra em condições de campo.  

Vale salientar ainda, que a partir dos protocolos estabelecidos nesta pesquisa, os 

mesmos poderão ser utilizados para dar suporte tanto à conservação in vitro como para 

projetos de recomposição de campos nativos da mangabeira que se encontram ameaçados. 

Nesse sentido, entende-se essa técnica como alternativa viável, pois permite uma estratégia 

para a conservação ex situ de espécies vegetais sob o risco de extinção.  

A partir das percepções dos catadores de mangaba das comunidades de Timbó e Boa 

Água, nota-se que a espécie apresenta grande importância socioeconômica para as pessoas 

que vivem na região. Além disso, conclui-se que as comunidades possuem conhecimentos em 

relação à espécie, reconhecem sua dependência em relação aos recursos naturais e percebem 

que os mesmos estão se exaurindo. Nesse sentido, podemos concluir que no caso das 

comunidades de Timbó e Boa Água, a melhor maneira de incentivar a conservação da espécie 

é impulsionar o uso e manejo sustentável dos recursos, já que elas detêm o conhecimento 

sobre o manejo da espécie e contribuem para disseminar o saber local.  

Frente aos resultados obtidos, conclui-se que a utilização racional dos recursos 

vegetais é capaz de permitir a melhoria da qualidade de vida dos catadores de mangaba, tendo 

em vista que possibilita a dinamização entre a prática cultural de coleta da mangaba, a 

geração de renda familiar e à conservação in situ dos recursos vegetais. Assim, é notória a 

necessidade de estimular a utilização da prática cultural de extração da mangaba mediante a 

elaboração e execução de políticas públicas eficazes.  
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APÊNDICE A: Termo de consentimento de pesquisa destinado aos extratores de mangaba 

das comunidades Timbó e Boa Água, município de Nísia Floresta- RN. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE/PRODEMA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Comunidades extrativistas e o 

uso da biotecnologia vegetal como alternativa a conservação da mangabeira (Hancornia 

speciosa Gomes)”, que tem como pesquisador responsável Kívia Soares de Oliveira. 

Esta pesquisa pretende contribuir para o aprimoramento de estratégias de conservação 

da mangabeira utilizando como ferramenta a biotecnologia vegetal e a percepção ambiental de 

extrativistas de mangaba da comunidade de Timbó, localizada no município de Nísia 

Floresta/RN. De forma específica, visa: identificar a percepção dos catadores de mangaba em 

relação à espécie; investigar se os extratores vegetais percebem a variação de abundância 

apenas de espécies comerciais; realizar uma comparação do saber da população extrativista 

com o saber científico e utilizar a biotecnologia vegetal como suporte a conservação da 

espécie “in vitro”. 

Caso decida participar, você será submetida(o) aos seguintes procedimentos: a uma 

entrevista simples, fotos e gravação de voz. Solicitamos sua autorização para gravação em 

vídeo e/ou áudio dos encontros para coleta de dados, a fim de facilitar a transcrição dos dados 

obtidos. 

Durante a realização sua participação nesta pesquisa consistirá em responder 

questionamentos relacionados ao seu perfil sócio- econômico, a coleta da mangaba, o tipo de 

manejo empregado, o conhecimento sobre espécies comerciais e não comerciais existentes no 

local, a diminuição da abundância de espécies comerciais e não comerciais de acordo com as 

percepções dos extratores, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante a um constrangimento relacionado a alguma pergunta.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: as informações colhidas 

poderão contribuir ao nosso conhecimento e envolvimento com a conservação do meio 

ambiente, considerando a importância de reverter o processo de vulnerabilidade de espécies a 

extinção. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Kívia Soares de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Comunidades 

extrativistas e o uso da biotecnologia vegetal como alternativa a conservação da 

mangabeira (Hancornia speciosa Gomes)”, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal,  

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Comunidades extrativistas e o uso da 

biotecnologia vegetal como alternativa a conservação da mangabeira (Hancornia 

speciosa Gomes)”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,  

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B: Entrevistas destinadas aos catadores de mangaba das comunidades Timbó e 

Boa Água, município de Nísia Floresta- RN. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Entrevista semiestruturada (Percepção ambiental) 

Público-alvo: Catadores de mangaba 

 

NÚMERO DE FORMULÁRIO:  

DATA: 

REGIÃO: 

 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS: 

NOME: 

SEXO: (  )  M (   ) F             ESTADO CIVIL:                                

FAIXA ETÁRIA: (  ) Abaixo de 20 anos (  ) 20 a 30 anos  (    ) 31 A 40 anos   (   ) 41 a 60 

anos 

IDADE: 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

 

    (   ) Analfabeto                                           (   ) Ensino Médio completo 

    (   ) Ensino Fundamental incompleto      (   ) Ensino Médio incompleto 

    (   ) Ensino Fundamental completo         (   ) Outro: 

 

OCUPAÇÃO: 

QUANTAS PESSOAS COMPÕEM SUA FAMÍLIA? _____________ 

 

QUAL A RENDA FAMILIAR? 

(  ) Menos de 1 salário  (  ) 1 salário   (  ) 2 salários (  ) Acima de 2 salários    

 

 

Descrição da coleta 

 

1) Há quanto tempo coleta? 

 

2) Em um dia normal, você extraía em média quantos kg de mangaba quando começou a 

coletar? ___________ E hoje? _____________ 

 

3)  Quanto tempo você leva/levava para chegar até o local de coleta? 

Há 10 anos?_________  Atualmente?________ 

 

4) Como é o acesso ao local de coleta, é fácil de chegar, é difícil, tem algum obstáculo? 

 

5)  Como faz para coletar os frutos que ainda estão nas mangabeiras? 

 

6)  Colhe todos os frutos ou deixa algum na mangabeira? 
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7)  Colhe os frutos que estão no chão? 

 

8)  Os frutos são colhidos verdes, maduros ou de vez? 

 

9)  Após a coleta, onde os frutos são armazenados? 

 

10)  Quantos Kg extrai em 1 hora? 

 

11)  A mangaba é encontrada durante o ano todo ou só na safra? 

 

12)  Quanto tempo demora a safra? 

 

13)  Por quanto comercializa o quilo na safra? E fora da safra? 

 

14)  Onde comercializa?  

 

15)  Quais as maiores dificuldades na coleta? 

 

Manejo 

 

16)  Você já plantou mangaba?  

 

17)  As sementes demoram para germinar? Em caso afirmativo, justifique. 

 

18) Você acha que tinha mais mangaba quando começou a extrair ou agora? 

 

19)  Quais são as espécies de plantas frutíferas que ocorrem na região, mas vocês não utilizam 

comercialmente? 

 

20)  Você acha que a quantidade de mangabeira diminuiu, aumentou  ou permanece igual nas 

regioes de ocorrência em relação a essas espécies? Quais?   

 

21) Você acha que a coleta pode danificar as mangabeiras? 

 

22)  Qual a importância da mangabeira para a região? 
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Anexo 01: As ilustrações abaixo são referentes ao capítulo 1, porém não estão incluídas no 

manuscrito que foi submetido para publicação. 

 

    

   

Figura 1.  Aspecto visual de brotações de H. speciosa em meio MS, suplementado com 

diferentes concentrações de AIB. A) Desenvolvimento inicial em segmento nodal; B e C) 

Rizogênese em segmento nodal; D) Desenvolvimento inicial em segmento apical; E e F) 

Rizogênese em segmento apical. Fonte: Autora, 2015.  
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Anexo 02: As ilustrações abaixo são referentes ao capítulo 2, porém não estão incluídas no 

manuscrito que foi submetido para publicação. 

 

 

    

 

     
 

Figura 02: Aspecto visual da formação de calos em explantes nodais de H. speciosa sob o 

efeito conjugado de diferentes concentrações de BAP e ANA. A) 1,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,1 

mg.L
-1 

de ANA; B) 2,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,1 mg.L
-1 

de ANA; C) 3,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,1 

mg.L
-1 

de ANA; D) 1,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 mg.L
-1 

de ANA; E) 2,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 

mg.L
-1 

de ANA; F) 3,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 mg.L
-1 

de ANA; G e H) Visão microscópica de 

2,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 mg.L
-1 

de ANA; I) Visão microscópica de 3,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,5 

mg.L
-1 

de ANA; J) 3,5 mg.L
-1 

de BAP + 0,1 mg.L
-1 

de ANA; K) e L) Efeito isolado de BAP. 

Fonte: Autora, 2015. 
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Anexo 03: As ilustrações abaixo são referentes ao capítulo 3, porém não estão incluídas no 

manuscrito que foi submetido para publicação. 

 

   
 

Figura 03: Catadores de mangaba da comunidade de Timbó, município de Nísia Floresta- 

RN. Fonte: Autora, 2015. 

 

 

   
 

Figura 04: Entrevista com catador de mangaba da comunidade de Boa Água, município de 

Nísia Floresta- RN. Fonte: Autora, 2015. 
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Anexo 04: Repercussão na mídia sobre o ciclo ameaçado da cultura da mangaba no Rio 

Grande do Norte. 
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