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“Entre as imagens que mais profundamente marcaram minha mente, nenhuma 

excede a grandeza das florestas primitivas, poupadas da mutilação pela mão do 

homem. Ninguém pode passar por essas solidões, intocado, sem sentir que existe 

mais dentro do homem do que a mera respiração do seu corpo”. 

(Charles Darwin) 



 

 

RESUMO 

 

O distanciamento do homem das questões ambientais é o resultado de um 

relacionamento construído de forma independente e desconexa. Essa 

desagregação entre meio ambiente e ser humano aparenta ser ainda mais evidente 

quando se avalia um cenário predominantemente urbano. O objetivo deste trabalho 

foi usar uma ação de reflorestamento baseada no plantio total de mudas em uma 

área degradada no Morro Boa Vista, Niterói, RJ, como uma ferramenta de 

engajamento da população em atividades de cunho socioambiental. A metodologia 

baseada nos princípios de educação ambiental conservacionista e de educação ao 

ar livre, com o uso de uma apresentação teórica do projeto de reflorestamento e a 

realização de plantios de mudas em áreas de recuperação, foi aplicada junto a 

diferentes grupos de Niterói, RJ: Colégio Estadual José Bonifácio (entre março/2019 

e maio/2019), Desbravadores (agosto/2019), Comunidade do Boa Vista 

(novembro/2020 e dezembro/2020) e jovens do EcoSocial (entre janeiro/2021 e 

março/2021). Para os grupos que tiveram a oportunidade de realizar o plantio social, 

obteve-se maior participação dos Desbravadores e dos jovens do Projeto 

EcoSocial. Já, para os alunos do José Bonifácio, a participação foi muito abaixo do 

esperado, evidenciando a importância do engajamento de figuras de liderança. Os 

fatos demonstram, portanto, que a questão ambiental está muito mais associada à 

questão social do que se costuma pensar, e que o trabalho sendo realizado no 

Morro Boa Vista vai muito além da preservação ambiental, possibilitando, também, 

fortalecer a interação entre a população de Niterói e suas áreas verdes. 

 

PALAVRAS – CHAVE: RAD, Educação Ambiental, Extensão Universitária 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The man's distance from environmental issues is the result of a relationship built 

independently and disconnectedly. This disaggregation between environment and 

human being seems to be even more evident when evaluating a predominantly 

urban scenario. The objective of this work was to use a reforestation action based 

on the total planting of seedlings in a degraded area in Boa Vista hill, Niterói, RJ, as 

a tool for engaging the population in socio-environmental activities. The 

methodology based on the principles of environmental conservation education and 

outdoor education was applied to four different groups from Niterói, RJ: José 

Bonifácio State College, Desbravadores, Boa Vista Community and EcoSocial 

youth. For groups that had the opportunity to carry out social planting, greater 

participation was obtained from Desbravadores and young people from the 

EcoSocial Project, while for José Bonifácio's students, participation was much lower 

than expected, showing the importance of engaging figures of leadership. Looking 

at the facts, it is clear that the environmental issue is much more associated with the 

social issue than is commonly thought and that the work being carried out on the 

Boa Vista hill goes far beyond environmental preservation, but, rather, strengthening 

interaction between the population of Niterói and its green areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alteração da dinâmica própria do meio ambiente é uma consequência 

geográfica da inserção do componente social no contexto que, antes, era natural. 

Essas modificações ocorreram de forma gradativa, desde o período nômade, em 

que o homem atuava como caçador e coletor, até o momento da sua estabilização 

em determinado espaço, onde a transformação do ambiente original alcança graus 

elevados com a formação de pastagens, criação de áreas de cultivo, construção de 

cidades e estradas, seja em locais adequados ou não para sua permanência 

(NASCIMENTO, 2007). 

 A relação, meio ambiente e ser humano, quando analisada em um cenário 

urbano, foi e vêm sendo construída de forma desconexa; o que criou, durante muito 

tempo, certa distância e despreocupação do homem de questões ambientais 

geradas a partir do consumo insustentável dos recursos naturais.  

 A natureza, entretanto, consiste em uma peça elementar de todo equilíbrio 

planetário. Trata-se de um Global Common, ou seja, é um recurso de domínio 

global, não pertencendo a ninguém e que, por isso, cabe a todos preservar seu 

estado e conservar suas funcionalidades (BRASIL, 1988). A única forma possível 

de alcançar esse objetivo é pela conscientização por meio da educação e o 

enraizamento de um sentimento de pertencimento e responsabilidade pelo meio 

ambiente. 

 Portanto, pode-se verificar uma necessidade crescente da inserção de 

medidas educacionais de conscientização do Homem para os serviços ambientais 

prestados pela natureza a fim de justificar a necessidade da conservação dos 

recursos ambientais com o propósito de garantir sua disponibilidade, em longo 

prazo, para essa e as futuras gerações. 

 A ocupação do solo urbano e os impactos ambientais gerados a partir dela, 

em especial quando realizado de uma forma desordenada, geralmente são 

consequências da falta de planejamento público na conformação e desenvolvimento 

sustentável das cidades. Entretanto, é a população mais vulnerável socialmente que 

sente os efeitos negativos dessa ocupação inadequada percebidas em diversos 

eventos catastróficos cada vez mais frequentes (NASCIMENTO, 2007). 
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 Essa realidade também pode ser encontrada na cidade de Niterói, em 

especial junto à comunidade do Boa Vista, que tem como área adjacente, o Morro 

Boa Vista, que é objeto deste estudo. 

 Desde 2013, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) 

realiza o reflorestamento do Morro Boa Vista com o intuito de recuperar o local. A 

área apresenta altos níveis de degradação ocasionados, principalmente, pelo 

desmatamento da vegetação nativa, constantes focos de queimadas e diversos 

depósitos irregulares de lixo.  

 Essas alterações no ambiente, associadas à alta declividade do morro e às 

fortes chuvas, deixam vários pontos susceptíveis à erosão, afloramentos rochosos 

instáveis e deslizamentos de terra, colocando em risco a comunidade que vive no 

entorno. 

 Desta forma, este projeto se insere como uma iniciativa de promoção do 

sentimento de pertencimento da comunidade do Boa Vista junto às áreas de 

reflorestamento do morro adjacente, englobando um conjunto de atividades que 

visaram a recuperação da área, mas que ao mesmo tempo buscaram aproximar a 

comunidade da região e – em especial – visando dar a dimensão da importância do 

serviço ambiental que a revegetação presta à população (tais como a contenção 

das encostas, diminuição das enxurradas, aumento da infiltração da água da chuva, 

dentre outros). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Recuperar a área degradada do Morro Boa Vista na cidade de Niterói / RJ, 

envolvendo a comunidade local, de forma a buscar um sentido de pertencimento e 

valorização dos serviços ambientais prestados pelo local. 

2.2 Objetivos específicos 

 De forma a alcançar o objetivo proposto, cumpre-se atingir os seguintes 

objetivos parciais, como segue: 

• Caracterizar a área; 

• Determinar as ações de recuperação; 

• Operacionalizar as ações de recuperação; 

• Sensibilizar a comunidade local; 

• Realizar as atividades de recuperação; 

• Computar os gastos e uso de recursos; e 

• Avaliar as ações realizadas e lições aprendidas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Recuperação de áreas degradadas 

 A Mata Atlântica, que recobre parte da costa do Brasil, está entre os 

ecossistemas mais ricos em biodiversidade e mais comprometidos de todo o 

mundo. De acordo com o levantamento de 2008 da Fundação SOS Mata Atlântica 

e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Mata Atlântica recobre apenas 

7,26% da sua extensão original e, mesmo reduzida, calcula-se que abrigue cerca 

de 20.000 espécies vegetais que correspondem a, aproximadamente, 35% das 

espécies existentes em todo o país (MMA, 2010).  

 A fragmentação e redução desse ecossistema foram ocasionadas por ações 

devastadoras com registros datados desde a colonização do Brasil, envolvendo a 

exploração de madeira e o cultivo de cana-de-açúcar. Posteriormente, a expansão 

de zonas urbanas, fronteiras agrícolas e áreas industriais acresceram a lista de 

causas determinantes na destruição da Mata Atlântica (GUEDES-BRUNI, 1998 

apud MORAES et. al., 2013). 

 Ações de recuperação de áreas degradadas têm ganhado força nos últimos 

tempos devido a crescente preocupação da população com as adversidades 

ambientais observadas em inúmeros eventos extremos tais como: seca e chuva, 

desaparecimento de nascentes, assoreamento de rios, deslizamentos de terra e 

diversos outros impactos, cada vez mais recorrentes, gerados pela alteração da 

biodiversidade original dos ecossistemas (LIMA, 1999; ALMEIDA, 2016). 

 O termo conhecido como recuperação de áreas degradadas refere-se à 

recomposição do meio que, de alguma forma, sofreu alterações que o 

impossibilitaram, ou o limitaram drasticamente, de se manter resiliente para que se 

restabeleça sozinho. A recuperação de uma área degradada para uma condição 

não degradada pode ou não corresponder à sua condição original (IBAMA, 2011). 

 A obtenção de dados prévios da região de estudo permite à criação de um 

planejamento de recuperação que seja adequado as características particulares da 

área, aumentando, assim, as chances de sucesso e adaptabilidade dos métodos de 

reflorestamento adotados. 

 A caracterização da topografia pode ser realizada por meio da observação 

de campo e determinação da declividade média, que segundo a Agência Nacional 



17 

 

de Águas e Saneamento Básico (2016), tem grande relevância na capacidade de 

uso do solo em relação à exploração agrícola, afetando a velocidade da enxurrada, 

a infiltração e a disponibilidade de água no solo e a energia acumulada da torrente. 

 A vegetação e o solo encontrados na região permitem conhecer os níveis de 

adaptabilidade das espécies florestais e a verificação da necessidade ou não de 

alguma forma de controle de espécies daninhas, suprimento nutritivo e/ou químico 

para o solo.  

 Com relação à avaliação de campo e ao histórico da área, essa coleta de 

dados oferece informações importantes sobre o funcionamento da região e os 

principais problemas enfrentados, dando os subsídios necessários para criação de 

medidas de mitigação e proteção da área contra as adversidades.  

 A análise da acessibilidade e a disponibilidade de recursos possibilita o 

direcionamento mais adequado das ações de recuperação, assim como o uso dos 

equipamentos e ferramentas mais pertinentes às particularidades e dificuldades de 

acesso e trabalho encontradas na área e nos seus arredores. Assim, é possível 

optar pelas abordagens mais oportunas que resultam na otimização de tempo e 

recursos. 

 Atualmente, existem diversos modelos de recuperação ambiental que vão 

desde nenhuma intervenção direta – ações que remetem a regeneração natural do 

local apenas eliminando agentes de degradação – até algumas técnicas que 

apresentam elevado nível de interferência, ou seja, ações que implicam em maior 

custo e trabalho, como é o caso do plantio total da área degradada (MORAES et. 

al., 2013).  

 A técnica de regeneração natural é comumente utilizada em casos onde 

deseja-se a simples anulação de um agente degradante ou obstáculo que esteja 

impedindo a reconstituição do local (MORAES et. al., 2013).  

 A construção de aceiros é uma medida aplicada nesta metodologia de 

recuperação quando se necessita evitar que o fogo de zonas adjacentes ultrapasse 

para as áreas de interesse (ALMEIDA, 2016). Portanto, os aceiros são regiões onde 

é feito o desbaste e descontinuidade de material vegetativo que atuam como 

combustível em casos de incêndio e, de acordo com Silveira (2008), recomenda-se 

a formação de aceiros de 2 a 4 metros de largura, ou 2,5 vezes a altura da 

vegetação do local, formados em volta do perímetro da área que se deseja proteger. 
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 O plantio total é o modelo tradicionalmente adotado em projetos de 

recuperação ecológica e baseia-se na inserção de espécies florestais de diferentes 

grupos sucessionais. Nesse sentido, a técnica procura introduzir, na área total, 

espécies de grupos ecológicos diferenciados que apresentem estádios 

sucessionais iniciais (pioneiras e secundárias iniciais) e finais (secundárias tardias 

e clímax) (ANDRADE NETTO et. al., 2015). 

 Os grupos ecológicos de pioneiras e secundárias iniciais são compostos de 

espécies de rápido crescimento que se desenvolvem em locais de clareira, onde 

ocorre radiação solar direta. Essas plantas atuam no modelo sucessional na 

promoção de sombreamento da área a fim de controlar a propagação de espécies 

invasoras e propiciar às plantas secundárias tardias e de clímax condições 

adequadas para o seu desenvolvimento, dado que, essas espécies caracterizam-

se pelo crescimento inicial em plena sombra (FERRETTI, 2002; ALMEIDA, 2016). 

 Com o intuito de facilitar a disposição desses grupos ecológicos na área 

recomenda-se a adoção da classificação das espécies de acordo com o seu grupo 

funcional: preenchimento/recobrimento (espécies pioneiras) e diversidade 

(espécies não pioneiras) (NAVE et. al.; ANDRADE NETTO et. al., 2015). Esse tipo 

de modelo de recuperação é configurado no plantio alternado dos grupos funcionais 

nas linhas de plantio de três formas diferentes como pode ser observado na Figura 

1. 
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Figura 1: Modelos de restauração florestal baseado nos grupos funcionais. 

Fonte: Adaptado ANDRADE NETTO et. al. (2015). 

 Dentre os modelos representados, a conformação A (Figura 1) têm como 

vantagem a maior facilidade de operacionalização do plantio, entretanto, a 

disposição das plantas nos modelos B e C (Figura 1) promovem uma menor 

competição entre as espécies pioneiras, principalmente, no plantio 2 x 3 m 

alternado, pois produzem um recobrimento da área mais rápido reduzindo as ações 

de manutenção no plantio (ANDRADE NETTO et. al., 2015). 

 A adoção de determinada distância entre as espécies depende de certos 

aspectos como o nível de degradação da área, topografia do terreno, tipo de 

vegetação utilizada, velocidade desejada para o recobrimento do solo e recursos 

financeiros disponíveis. Dentre os diversos espaçamentos utilizados em projetos de 

recuperação, os mais comuns são 2 x 2 m (2.500 plantas/ha) e 3 x 2 m 

(1.667 plantas/ha) (FERRETTI, 2002; MORAES et. al., 2013; EMBRAPA, 2018). 
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 Para realizar a marcação das linhas de plantio, primeiramente, é necessário 

estabelecer as linhas básicas (niveladas básicas ou curvas de nível) que seguem o 

contorno natural do terreno e servem como base para a replicação de linhas 

paralelas (linhas de plantio).  

 Em áreas pouco declivosas as curvas de nível são marcadas a cada 

diferença vertical de altitude de 2 m a 2,5 m, enquanto em locais com inclinação 

acima de 20% ou acidentados, esse desnível vertical aumenta para 20 m (MORAES 

et. al., 2013).  

 Segundo Oliveira et. al. (2010), para definição da primeira linha básica deve 

tomar como ponto de referência a posição mais alta do terreno. Desse modo, marca-

se a primeira nivelada a metade da distância recomendada para o desnível vertical 

entre elas, enquanto a segunda e demais linhas seguem o espaçamento regular. 

 Após a determinação do espaçamento entre plantas, a locação dos berços 

no campo é estabelecida em um alinhamento de esquadria (quadrado ou retângulo) 

– sistema muito utilizado em terrenos planos – ou em triângulos isósceles, definindo 

linhas de plantio com berços alternados – técnica recomendada para regiões 

declivosas.  

 No arranjo em triângulo isóscele, a distância entre as linhas de plantio é 

medida em um ângulo reto formado a partir de um ponto de referência posicionado 

na metade do espaçamento entre as plantas da linha vizinha (ANDRADE, 1961; 

MORAES et. al., 2013; CIPRIANI et. al., 2015).  

3.2 Serviços Ambientais 

 Serviços ambientais ou ecossistêmicos são os processos e condições 

naturais dos ecossistemas, e das espécies que os compõem, onde a vida humana 

é sustentada e assegurada (DAILY, 1997). Esses serviços podem ser classificados 

em quatro categorias principais, de acordo com a Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005 apud PARRON et. al., 

2015): suporte, provisão, regulação e cultural. 

 Parron et. al. (2015) define as quatro categorias da seguinte forma: 

▪ Serviços de suporte: correspondem aos benefícios indiretos 

identificados em longo prazo que fornecem as condições 

fundamentais para que os demais serviços se tornem disponíveis à 
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sociedade. A manutenção da diversidade biológica é um dos 

principais suportes para tornar os ecossistemas resilientes a 

transformações externas. Entre os benefícios provenientes dos 

serviços de suporte podem ser citados a fertilidade do solo, produção 

de oxigênio, ciclagem de nutrientes e a produção primária; 

▪ Serviços de provisão: são os materiais e produtos retirados 

diretamente do meio ambiente e disponibilizados à sociedade. Entre 

eles estão produção de alimentos, madeira como combustível, água 

e material genético; 

▪ Serviços de regulação: compreendem aos benefícios obtidos por 

meio da regulação natural dos ecossistemas. A regulação do clima, 

qualidade do ar, fluxos hidrológicos, controle da poluição, enchentes, 

erosão e composição dos gases atmosféricos são exemplos dos 

serviços reguladores; 

▪ Serviços culturais: abrangem os serviços não materiais obtidos pela 

sociedade e que contribuem para o bem-estar, crescimento espiritual, 

cultural, cognitivo, recreativo, entre outros. 

 

 Esses serviços ambientais prestados pela natureza muitas vezes não são 

considerados em decisões políticas, com a devida importância, pois trata-se de 

benefícios que não são completamente reconhecidos comercialmente ou 

adequadamente quantificados em termos comparáveis aos serviços econômicos 

(COSTANZA et. al., 1997).   

 Além disso, segundo Fisher et. al. (2009), uma característica importante dos 

serviços ecossistêmicos que os tornam de difícil quantificação é a de dinamismo no 

tempo e no espaço, visto que suas funções não são homogêneas e estáticas, e sim, 

heterogêneas no espaço, com fenômenos que evoluem com o tempo. Os serviços 

dinâmicos no tempo e no espaço podem ser exemplificados no caso da regulação 

de cursos d’água. Essa normalização é providenciada por uma floresta de topo de 

morro e gera benefícios de regulação de fluxos hidrológicos por todo curso e evolui 

com o tempo dependendo das condições ambientais que se encontra. 
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3.3 Educação Ambiental 

 Atualmente, a questão ambiental é um assunto cada vez mais abordado e 

tem ganhado interesse social devido à contradição existente entre cenários como 

os de esgotamento de recursos naturais, crescimento urbano descontrolado, 

destruição em prol do desenvolvimento econômico e a crescente preocupação da 

sociedade na necessidade de mudança para a sustentação de um futuro que já não 

é sustentável no modelo atual (LIMA, 1999). 

 Foi a partir deste cenário que o conceito e a prática da Educação Ambiental 

têm sido discutidos com o decorrer do tempo, ganhando maior destaque em 1972, 

através da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, em Estocolmo, Suécia, onde foi discutida a necessidade de sua inserção 

na esfera educacional (INEA, 2014). 

 De acordo com Mergulhão et. al. (2002), o termo Educação Ambiental 

corresponde ao equilíbrio e a sinergia entre o homem e o meio ambiente a fim de 

lidar com a capacidade das pessoas em compreender e transformar o mundo ao 

seu redor. 

 Existem quatro tendências principais de educação ambiental: 

conservacionistas, educação ao ar livre, gestão ambiental e economia ecológica. A 

linha de pensamento conservacionista defende uma abordagem de preservação 

num contexto geral, incluindo até mesmo o ser humano como componente da 

natureza. Já a educação ao ar livre assume a ideia do autoconhecimento do homem 

e o conhecimento da natureza, visando ações de reconexão entre o ser humano e 

o meio ambiente, como trilhas ecológicas e o ecoturismo. A tendência de gestão 

ambiental tem como objetivo principal a participação popular e a democracia, 

enquanto a economia ecológica visa à criação de oportunidades rentáveis em 

atividades ambientais (SORRENTINO, 1997 apud LIMA, 1999). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

 Inserido em tecido urbano, o Morro Boa Vista abrange diversos bairros do 

município de Niterói - RJ (São Lourenço, Fonseca, Pé Pequeno, Cubango e Fátima) 

e tem uma área total com cerca de 22,5 hectares (ha).  

 Atualmente, o Morro Boa Vista compõe parte do Parque Natural Municipal da 

Água Escondida (NITERÓI, 2020). Os objetivos almejados no aumento do grau de 

proteção dessa região, que anteriormente compunha uma APA (Área de Proteção 

Ambiental), são: assegurar a conservação de ruínas históricas datadas de 1837; 

favorecer o potencial turístico da área; e amparar as ações de recuperação 

ambiental desenvolvidas no local (CARNEIRO, 2020). 

 O município de Niterói apresenta clima tropical caracterizado por verões 

quentes e chuvosos, temperatura e umidade relativa média anual por volta de 23,8º 

C e 79,1%, respectivamente, com ventos predominantes na direção Sul-sudeste 

(MARTINS et. al., 2004 apud NITERÓI, 2015). 

 A área de estudo localiza-se no Morro Boa Vista e apresenta latitude e 

longitude de referência de 22° 53' 13.10" S e 43° 6' 12.50" O com uma superfície de 

aproximadamente 3.426 m².  

 A localização do estudo foi estabelecida após visita in loco para avaliação de 

aspectos como disponibilidade da área pela Companhia Municipal de Limpeza 

Urbana de Niterói (CLIN), dificuldade de acesso ao local e capacidade operacional, 

considerando o apoio oferecido pela companhia e a mão de obra voluntária dos 

integrantes do projeto.  

 Com isso, foi feita a demarcação do perímetro da área com o uso de um GPS 

Garmin e, posteriormente, foram plotados os dados recolhidos em campo no 

software de georreferenciamento ArcGIS para criação do mapa representativo da 

Figura 2.  



24 

 

 

Figura 2: Mapa da área de estudo no Morro Boa Vista 

Fonte: Própria. 

 Essa parcela localiza-se na face norte do Morro Boa Vista e abrange o bairro 

de São Lourenço, próxima a comunidade do Boa Vista.  

 

4.2 Caracterização da área 

 O diagnóstico baseou-se na obtenção dos seguintes dados: 

▪ Topografia;  

▪ Vegetação; 

▪ Solo;  

▪ Histórico da área;  

▪ Acessibilidade; e 

▪ Disponibilidade de recursos. 

 A declividade do terreno foi determinada a fim de estabelecer uma relação 

entre a inclinação da área e a distância a ser adotada entre as niveladas básicas, 

conforme metodologia descrita na seção 3.1. 
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 Essa determinação da declividade foi realizada por meio de medições 

horizontais (EH) e verticais (EV), com o auxílio de um esquadro de ferro e uma fita 

métrica, do ponto mais alto até o ponto mais baixo da área (Figura 3). A   
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Tabela 1 apresenta as medições obtidas e a declividade de referência. 

 

Figura 3: Medição de um dos pontos para obtenção da declividade. 

Fonte: Própria.  
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Tabela 1: Medições obtidas em campo para determinação da declividade 

Análise da Declividade 

Pontos EV (m) EH (m) Declividade (%) 

D1 - D2 1,28 2,00 64,0 

D2 - D3 2,01 2,00 100,5 

D3 - D4 0,63 2,00 31,5 

D4 - D5 0,74 2,00 37,0 

D5 - D6 1,5 2,00 75,0 

D6 - D7 1,31 2,00 65,5 

D7 - D8 1,27 2,00 63,5 

D8 - D9 1,14 2,00 57,0 

D9 - D10 1,22 2,00 61,0 

D10 - D11 1,14 2,00 57,0 

D11 - D12 1,13 2,00 56,5 

D12 - D13 1,25 2,00 62,5 

D13 - D14 1,28 2,00 64,0 

D14 - D15 1,29 2,00 64,5 

D15 - D16 1,31 2,00 65,5 

D16 - D17 1,26 2,00 63,0 

D17 - D18 1,23 2,00 61,5 

D18 - D19 1,19 2,00 59,5 

D19 - D20 1,41 2,00 70,5 

D20 - D21 0,88 2,00 44,0 

D21 - D22 1,26 2,00 63,0 

D22 - D23 1,18 2,00 59,0 

D23 - D24 1,3 2,00 65,0 

D24 - D25 1,58 2,00 79,0 

D25 - D26 1,18 2,00 59,0 

D26 - D27 1,27 2,00 63,5 

D27 - D28 1,05 2,00 52,5 

Média 1,26 2,00 63,0 

Fonte: Própria. 
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 Com isso, percebeu-se que o relevo é altamente inclinado, cerca de 60%, 

entretanto pouco acidentado. 

 Para a marcação das niveladas básicas, foi utilizado um esquadro de 2 

metros de largura construído com barras de ferro ortogonais com um nível de 

alinhamento acoplado na barra horizontal (Figura 4) e estacas pintadas de branco 

para a marcação dos pontos no terreno. 

 

Figura 4: Esquadro com nível de alinhamento para marcação das niveladas básicas. 

Fonte: Própria. 

 No total foram obtidas 6 niveladas básicas numeradas de 0 a 5, sendo a 

nivelada 0 localizada mais próxima ao limite inferior enquanto a nivelada 5 localiza-

se a uma distância de 4 m do limite superior do terreno. 

 A primeira linha de plantio foi estabelecida replicando a nivelada 0 e a 

segunda linha a partir da primeira linha de plantio e a terceira a partir da segunda e 

assim por diante até encontrar a próxima nivelada básica no terreno (nivelada 1), 

onde o processo de marcação das linhas se repete com a nova nivelada de 

referência sempre na direção do limite superior da área.  

 Entretanto, no caso da nivelada 0, por encontrar-se próxima ao final do 

terreno, optou-se por realizar a marcação das estacas de plantio para baixo dessa 

nivelada ao invés de determinar outra nivelada no limite inferior do terreno, conforme 

pode ser observado no esquema da Figura 5. 
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Figura 5: Esquema do posicionamento e alinhamento do plantio. 

Fonte: Própria 

 Para diagnóstico do solo optou-se pela coleta e análise laboratorial de uma 

amostra para avaliação de suas características físicas e químicas.  

 Para amostragem de solo, foram utilizados: 1 balde previamente limpo, 1 pá, 

1 enxada e estacas numeradas de 1 a 15 na coleta das amostras simples. Por se 

tratar de uma região com pouca variabilidade natural e com uma extensão 

relativamente pequena, optou-se pela amostragem de solo convencional. 

 O procedimento foi realizado por meio da coleta de amostras simples em 15 

pontos ao acaso (caminhando em ziguezague), depois da retirada da vegetação da 

superfície (folhas, galhos e raízes) evitando pontos que causariam interferência na 

composição do solo como cupinzeiros e formigueiros.  

 A profundidade de coleta das amostras foi de 20 cm e elas foram depositadas 

no balde onde foi realizada a homogeneização da amostra composta. Após esse 

processo, foi retirada uma amostra de 500g, posteriormente enviada para análise 

laboratorial. 

4.3 Sensibilização da comunidade local 

 A metodologia baseada nos princípios de educação ambiental 

conservacionista e de educação ao ar livre (seção 3.3) foi aplicada junto à 

comunidade do Morro Boa Vista, Niterói, RJ, como projeto de extensão em uma 

parceria Universidade Federal Fluminense - UFF, PET Agrícola e Ambiental, 
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Prefeitura de Niterói e Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN (SIGPROJ: 

320501.1779.220199.18012019). 

 Partindo de uma visão de não pertencimento do espaço urbano, a 

experiência buscou usar uma ação de reflorestamento de área degradada em meio 

ao tecido urbano como uma ferramenta de engajamento da população em ações de 

cunho socioambiental, com o viés de reapropriação do verde e, consequentemente, 

de sua valorização enquanto serviço ambiental. 

4.3.1 Educação Ambiental – Colégio Est. José Bonifácio e Desbravadores 

 Em um primeiro momento, optou-se pela abordagem educativa de 

conscientização de crianças por meio da apresentação das ações de 

reflorestamento com o auxílio de recursos audiovisuais (fotos e vídeos) na forma de 

uma palestra explanatória. Essa atividade teve como objetivo despertar o interesse 

e curiosidade das crianças para com as ações desenvolvidas e os serviços 

ambientais prestados pelo reflorestamento em meio urbano. 

 A segunda iniciativa de educação ambiental apresentou uma perspectiva 

prática de educação ao ar livre onde as crianças participassem de forma direta da 

etapa mais significativa do reflorestamento: o plantio das mudas.  

 Dessa forma, a atividade propôs a participação efetiva das crianças no plantio 

de mudas em ações de reflorestamento com a finalidade de transmitir uma 

sensação de responsabilidade e pertencimento pelo local e pelas árvores plantadas 

por elas. 

4.3.1.1 Avaliação Ex-post – Colégio Est. José Bonifácio e Desbravadores 

 A metodologia escolhida foi de uma entrevista com roteiro aberto, com as 

questões previamente elaboradas a serem aplicadas a cada entrevistado tendo sido 

definida pela equipe executora do projeto, e que pode ser encontrada no Anexo 3 

deste trabalho. 

 O contato, muito em função das limitações impostas pela Pandemia de 2020, 

foi feita por telefone, entre os dias 24 de junho de 2020 a 08 de julho de 2020, 

portanto, aproximadamente 1 ano após as ações de plantio. 

 Foram realizadas 16 entrevistas no total, 14 ligadas aos Desbravadores (7 

crianças e 7 adultos). Para o CEJB, ficou evidente a dificuldade de contato remoto, 

em parte por problemas de segurança na comunidade; de forma a contornar esta 
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restrição, foram entrevistados o Presidente da Associação de Moradores - PAM do 

Boa Vista e a Diretora do CEJB.  

 A partir do questionário aberto foi possível coletar algumas informações e 

elucidar alguns pontos de assertividade e outros que devem ser corrigidos para uma 

futura ação de conscientização e pertencimento ambiental. 

4.3.2 Educação Ambiental – Comunidade do Boa Vista 

 Foram realizadas o total de três visitas à comunidade do Morro Boa Vista, 

nos dias 13 e 27 de novembro de 2020 e 04 de dezembro de 2020, no período de 

08h às 11h,  possibilitando a entrevista com os moradores e um diagnóstico mais 

preciso (participativo), uma vez que pode-se enxergar de perto a situação em que 

os moradores estão inseridos e quais são suas prioridades. 

 Nessas ações de campo realizou-se 25 entrevistas no total, cujo roteiro pode 

ser visto no Anexo 5.   

 Aliado ao objetivo de elucidar os problemas enfrentados pela comunidade, 

as visitas se tornaram oportunidades efetivas de um contato mais direto com os 

moradores para poder entender o contexto que cada indivíduo vive e captar certas 

particularidades que permitem e devem ser moldadas e adaptadas às ações de 

conscientização ambiental.  

4.3.2.1 Material de conscientização e questionário 

 O material de conscientização foi feito em folha A4 com imagens do Morro 

Boa Vista (ANEXO 4) e foi entregue em cada casa visitada com uma explicação 

geral do projeto e do conteúdo, de maneira sucinta. Além disso, o documento 

apresentava os logos da UFF,  PET Agrícola e Ambiental e CLIN. 

 Já o questionário foi elaborado na forma de um roteiro de entrevista, o qual 

foi implementado por meio de formulário online montado no Google Forms contendo 

11 perguntas, sendo uma o desdobramento de outra, este roteiro pode ser visto no 

Anexo 5. O Roteiro incorporou algumas questões de demografia da região, tais 

como: identificação (para posterior contato), idade, número de moradores na casa, 

etc.  

 Sendo relevante apontar que a construção do roteiro partiu da entrevista 

aberta com stakeholders do projeto a exemplo do Presidente e Diretor da 
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Associação dos Moradores do Morro Boa Vista, equipe da CLIN e alguns outros 

moradores já envolvidos nas atividades do Projeto. 

 Dentre esses assuntos de interesse, inicialmente apontados, por meio das 

perguntas realizadas, foram identificados outros pontos: necessidade de 

mapeamento do descarte de resíduos (local atual de descarte e o local desejado), 

questionamentos sobre o projeto (conhecimento, opinião sobre, interesse de visitar 

e sugestões) e uma última pergunta sobre a opinião dos moradores à respeito da 

implantação de horta em substituição aos bolsões de lixo. 

 O questionário foi realizado por meio contato direto com os moradores nas 

suas casas, e realização das perguntas aos entrevistados com as respostas 

repassadas ao formulário por um dos integrantes do projeto, para efeito de registro. 

4.3.3 Educação Ambiental – Projeto Jovem EcoSocial 

 O Projeto Jovem EcoSocial1 é uma iniciativa do Município de Niterói por meio 

do Pacto Contra a Violência, em uma parceria com a Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro (FIRJAN).  

 Os jovens participantes recebem a oportunidade de se qualificar, 

desenvolvendo habilidades sociais e competências profissionais, para que possam 

se inserir no mercado de trabalho. O projeto oferece 400 vagas para jovens 

moradores de 11 comunidades de Niterói, de 16 a 24 anos de idade, em situação 

de vulnerabilidade social e proporciona uma bolsa auxílio no valor de R$ 750,00 

mensais para os participantes (NITERÓI, 2019). 

 Uma das etapas de capacitação oferecidas pelo projeto EcoSocial foi 

realizada em parceria com a CLIN e o PET Agrícola e Ambiental da UFF.  

 Foram realizados quatro plantios de mudas com os territórios do Projeto 

Jovem EcoSocial, onde cada um deles receberam ajustes organizacionais a fim de 

corrigir erros e acelerar o processo efetivo de plantio.  

 O primeiro grupo de trabalho do Projeto Jovem EcoSocial contou com a 

participação dos jovens moradores dos territórios do Preventório e Cavalão. O 

segundo grupo era composto por integrantes do Morro do Estado e Morro do Arroz 

e o terceiro e último grupo teve participação dos membros das comunidades do São 

 
1 http://pactocontraaviolencia.niteroi.rj.gov.br/projetos-de-prevencao/jovem-ecosocial/ 
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José, Vital Brazil e Souza Soares. Todos os territórios são localizados em Niterói, 

RJ. 

 A metodologia adotada com os jovens foi, em um primeiro momento, a 

apresentação de uma aula explanatória sobre produção de mudas e o 

reflorestamento do Morro Boa Vista, seguida da realização de atividades no Viveiro 

de Mudas da CLIN, como coleta de sementes, identificação de espécies florestais, 

preparo de substrato, tutoramento de mudas, construção de mini estufas de bambu, 

semeadura e repicagem.  

 Em outro encontro, os participantes foram convidados a colocar em prática o 

que foi aprendido no primeiro dia com a realização de um plantio de mudas, onde 

tiveram a oportunidade de aprender e ver todas as práticas de conservação e 

métodos de plantio adotados no reflorestamento do Morro Boa Vista. 

 Ao contrário dos outros dois públicos alvos das ações de educação ambiental 

relatados neste trabalho, as tarefas realizadas com os jovens do EcoSocial tiveram 

um objetivo extra: capacitá-los nas atividades de produção de mudas e plantio de 

espécies florestais. 

4.3.3.1 Avaliação Ex-post – Projeto Jovem EcoSocial  

 A avaliação pós-plantio com os participantes do Projeto Jovem EcoSocial foi 

realizada por meio de um formulário online (Google Forms) que recebeu respostas 

entre os dias 29 de março de 2021 e 20 de abril de 2021. 

 As perguntas utilizadas no questionário (Anexo 6) seguiram o roteiro utilizado 

com os Desbravadores, com algumas perguntas específicas que buscaram avaliar 

questões como assertividade na capacitação dos jovens e disseminação de 

informações técnicas do plantio. Com isso, têm-se perguntas objetivas e outras que 

permitiram um desenvolvimento mais aberto e pessoal dos entrevistados. 

4.4 Levantamento de custos 

 A fim de quantificar os custos para concretização do reflorestamento foi 

realizada uma divisão das etapas cumpridas e um levantamento dos recursos de 

capital (CAPEX - CAPital EXpenditure) e operacional (OPEX - OPerational 

EXpenditure) utilizados.  

 Recursos de capital (CAPEX): 

▪ Delimitação da área: GPS Garmin; 



34 

 

▪ Formação de aceiros: enxadas; 

▪ Declividade: trena (50 m), nível bolha e barra de ferro (2 m); 

▪ Amostragem de solo: pá reta, balde (50L), enxadas e balança; 

▪ Niveladas Básicas: barra de ferro (2 m), nível bolha e marreta; 

▪ Linhas de plantio/correção das linhas de plantio: barra de ferro (2 

m) e marreta; 

▪ Determinação das espécies: prancheta e lápis; 

▪ Preparação da área: roçadeira e enxadas; 

▪ Abertura de berços: perfurador helicoidal; 

▪ Calagem/adubação/hidrogel/plantio: carrinho de mão e enxadas. 

 

 Recursos operacionais (OPEX): 

▪ Delimitação da área: mão de obra; 

▪ Formação de aceiros: mão de obra; 

▪ Declividade: mão de obra, fitilho e estacas; 

▪ Amostragem de solo: mão de obra e laboratório; 

▪ Niveladas Básicas: mão de obra, estacas brancas, fitilho, tinta 

branca e pincel; 

▪ Linhas de plantio/correção das linhas de plantio: mão de obra e 

estacas; 

▪ Determinação das espécies: mão de obra; 

▪ Preparação da área: mão de obra; 

▪ Abertura de berços: mão de obra; 

▪ Plantio: mão de obra, voluntários, calcário, superfosfato simples 

(adubação), hidrogel e mudas. 

 

 Vale ressaltar que existe certa limitação nessa metodologia, pois somente é 

considerado o custo de aquisição dos equipamentos e ferramentas e não foi 

calculada a depreciação deles com o tempo. O custo dos equipamentos foi baseado 

em pesquisas de preço de mercado do ano de 2020. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da área 

 Na caracterização da área deve-se observar não só a área de estudo, mas 

os locais próximos reflorestados pela Companhia de Limpeza de Niterói a fim de se 

obter um reconhecimento mais abrangente e preciso das condições iniciais 

encontradas na área e das melhores respostas obtidas de técnicas de recuperação 

e conservação aplicadas. Com isso, foi observada a presença de vegetação rasteira 

e arbustiva verificando-se a necessidade de um preparo inicial para controle e 

remoção manual dessa vegetação.   

 Também notou-se a presença de escombros de uma antiga casa (Figura 6) 

e rochas de pequeno, médio e grande porte na região de estudo e nos arredores, 

com risco de rolamento. 

 

Figura 6: Escombros de uma casa próxima a área de estudo. 

Fonte: Própria. 

 Os principais resultados obtidos na análise de solo podem ser observados na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Resultados da análise de solo. 

Análise física 

Areia grossa 
g/kg 

Areia fina 
g/kg 

Areia total 
g/kg 

Silte               
g/kg 

Argila             
g/kg 

Classificação Textural 

0 0 775 25 200 Média 

Análise química 

pH H2O pH CaCl2 
P meh         
mg/dm³ 

K+                   
mg/dm³ 

Ca²+      
cmol/dm³ 

Mg²+      
cmol/dm³ 

Al³+      
cmol/dm³ 

5,0 4,3 5,1 82 0,9 0,6 0,10 

H + Al      
cmol/dm³ 

SB      
cmol/dm³ 

t        
cmol/dm³ 

T       
cmol/dm³ 

V                 
%  

m                   
% 

M.O           
dag/kg 

3,80 1,66 1,76 5,46 30 6 1,2 

       
Fonte: Própria. 

 O resultado completo da análise pode ser observado no Anexo 1 deste 

trabalho. 

 O histórico obtido após coleta de informações com os moradores e 

funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói permitiu perceber que a região 

apresenta recorrentes episódios de queimadas e depósito inadequado de lixo 

doméstico em determinados locais. Entretanto, o local também é muito usado pelos 

moradores para coleta de frutos e área de pastoreio e descanso de animais (porcos, 

cavalos, cachorros, etc.). 

 Após a coleta e registro dos dados descritos acima foi possível criar um plano 

de recuperação da área baseado nas suas particularidades e adequados à estrutura 

disponível de trabalho. 

5.2 Determinação das ações de recuperação 

 As ações de recuperação adotadas na área de estudo basearam-se no 

diagnóstico realizado a partir das informações coletadas e nas consultas 

bibliográficas de recuperação de áreas degradadas. 

 Dessa maneira, alguns impactos e características de maior significância 

constatados foram determinantes no planejamento das intervenções de 

recuperação, como a vulnerabilidade a erosão do solo (textura média-arenosa), 
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afloramentos rochosos instáveis, alta inclinação do terreno, constantes queimadas 

e pontos de disposição inadequada de lixo doméstico. 

 O plano de recuperação constituiu-se na preparação inicial da área, criação 

da estratégia de recuperação mais adequada, inserção da comunidade local e a 

criação de um cronograma de manutenção posterior.  

 A preparação inicial refere-se às ações de manutenção e eliminação manual 

da vegetação rasteira e proteção da região contra queimadas. Para isso, optou-se 

pela remoção da vegetação e sua disposição na área como cobertura morta para 

recobrimento do solo. Já a proteção contra possíveis queimadas é realizada por 

meio do uso do método conhecido como construção de aceiros (seção 3.1), aplicado 

frequentemente nas técnicas de recuperação natural em que se procura 

impossibilitar a ação de um agente degradante, neste caso as queimadas. 

 Considerando-se o nível de degradação e as características marcantes da 

área (solo muito arenoso, rochas expostas e instáveis, erosão superficial 

perceptível, alta declividade, alto índice de queimadas, etc.) que acabam gerando 

grande dificuldade de sua regeneração natural, a estratégia de recuperação 

escolhida foi embasada na técnica de plantio total de mudas de acordo com os 

grupos funcionais (preenchimento e diversidade) e na funcionalidade da sucessão 

ecológica (seção 3.1).  

 As mudas definidas para uso no reflorestamento da área são nativas, em sua 

maioria da Mata Atlântica, e produzidas pelo Viveiro de Mudas da CLIN. 

 Após um levantamento das mudas nativas disponíveis no Viveiro, foi 

elaborada uma lista das espécies contendo a classificação delas de acordo com seu 

grupo ecológico (GE): pioneira, secundária inicial, secundária tardia, clímax e sem 

classificação; e seu grupo funcional (GF): preenchimento e diversidade. O registro 

dos indivíduos pode ser visto no Anexo 2. 

 A disposição das espécies em campo baseou-se em linhas de plantio 

alternadas de acordo com o seu grupo funcional, preenchimento ou diversidade, 

representada na Figura 7. 
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Figura 7: Esquema de plantio. 

Fonte: Própria. 

 A técnica de plantio sucessional e espaçamento adotado de 2 x 2 m entre 

plantas e entre linhas tiveram como fundamento outros plantios do Morro Boa Vista 

que obtiveram sucesso ao longo dos anos e a necessidade de um recobrimento 

mais rápido da área devido à instabilidade identificada. 

 Finalizado o plantio das mudas, o plano de manutenção do reflorestamento 

consistiu na vistoria da área e acompanhamento do desenvolvimento das mudas. 

Assim, após 3 meses do plantio deve ser realizado um levantamento de possíveis 

mortes de mudas para reposição posterior. A manutenção dos aceiros e remoção 

da vegetação indesejada é programada para ser realizada depois de vistorias a 

cada 3 meses (ou menos a depender das condições operacionais e acesso à área 

do morro), até que as espécies plantadas tenham independência para continuarem 

se desenvolvendo sozinhas. Em geral, esse tempo é de 2 anos. 

5.3 Operacionalização das ações de recuperação 

 A operacionalização das ações de recuperação tem início com a preparação 

da área para posterior plantio das mudas. Como primeiro procedimento adotado, a 

retirada da vegetação é feita por meio da capina manual (uso de enxadas) e a 

roçada (uso de roçadeiras motorizadas). 
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 Em seguida, a formação de aceiros (seção 3.1), que é um método adotado 

pela CLIN em áreas estratégicas do Morro Boa Vista, deve ser feita no perímetro do 

local de recuperação como forma de proteção da área contra o fogo, impedindo a 

passagem deste para a região de plantio (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Mapa da zona dos aceiros na área de estudo. 

Fonte: Própria. 

 A adoção dessa técnica protetiva requer ações periódicas de manutenção a 

fim de manter a funcionalidade dos aceiros no caso de incêndios. Para isso, 

recomenda-se a realização de vistorias para determinação da necessidade de uma 

nova remoção da vegetação nas faixas de proteção. 

 A zona do projeto apresenta vegetações rasteiras e arbustivas que não 

ultrapassam 50 cm de altura e, por isso, adotou-se a criação de aceiros em volta de 

todo o perímetro da área com largura de 2 metros como medida preventiva, 

conforme pode ser observado pela Figura 9. 
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Figura 9: Formação de aceiros na área de estudo. 

Fonte: Própria.  

 Como observado em áreas limítrofes ao projeto, percebeu-se a necessidade 

de se estabelecer um cronograma de manutenção para retirada da vegetação dos 

aceiros: uma vez por mês em períodos de seca e a cada três semanas em períodos 

de chuva. 

 A etapa seguinte corresponde à alocação das niveladas básicas (seção 3.1), 

que são linhas que correspondem ao contorno natural do terreno e servem como 

base para a formação das linhas de plantio. As niveladas foram marcadas na área 

de estudo com o auxílio de estacas brancas distantes horizontalmente 2 metros 

entre si. 

 Considerando a declividade média da área (63%) e a metodologia 

apresentada na seção 3.1, a primeira linha de nivelada básica foi marcada 4 metros 

a partir do limite superior do terreno, enquanto a segunda e demais foram dispostas 

a uma distância de 8 m entre si até o limite inferior do terreno. A distância base de 

8 m entre as niveladas foi uma metodologia adaptada de outras áreas já 

reflorestadas pela CLIN e que obtiveram sucesso em sua conformação, tornando-

se um método adequado para as particularidades encontradas na região de estudo 

deste trabalho. 
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 As linhas de plantio tem como função a determinação da localização exata 

dos berços2 de plantio no campo. Essa localização é estabelecida por meio de 

estacas de madeira, fincadas no terreno com o auxílio de um esquadro de 2 metros, 

disposto perpendicularmente entre as estacas brancas da nivelada básica de 

referência (Figura 10). As niveladas servem como guia para a marcação das linhas 

de plantio reproduzindo a modulação natural do terreno a fim de promover um 

plantio na conformação em triângulo isóscele. 

 

Figura 10: Esquadro para marcação das linhas de plantio. 

Fonte: Própria. 

 Após a marcação das linhas de plantio foi necessário realizar um ajuste na 

distância entre as estacas para o espaçamento de 2 x 2 m preestabelecido. 

 A marcação das estacas, a remoção da vegetação nas linhas de plantio e a 

disposição dessa matéria orgânica entre essas linhas tiveram o objetivo de criar 

cordões de cobertura morta a fim de reduzir o efeito da erosão pluvial provocada 

pelo escoamento superficial da água, impedindo o carreamento de partículas (solo 

 
2 Berço é o nome adotado pela CLIN para fazer referência ao local exato onde as mudas são 
plantadas. Outras fontes podem adotar o nome ninho ou cova. 
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e fragmentos rochosos), especialmente, em áreas de alta declividade, como é o 

caso da área de estudo no Morro Boa Vista. 

 A Figura 11 apresenta o registro da atividade de capina manual sendo 

realizada no local e permite a visualização da formação de “lombadas” que atuam 

como retardadoras da velocidade da água da chuva e favorecem a sua infiltração 

no solo. 

 

Figura 11: Cordões de cobertura morta. 

Fonte: Própria. 

 A aplicação dessa metodologia de conservação de solo, já é adotada pela 

CLIN em outras áreas do morro. Mesmo sendo uma técnica com resultados 

satisfatórios, atestados em outras áreas de reflorestamento do Morro Boa Vista, 

essa prática exige que sejam feitas visitas de vistoria a fim de averiguar a 

necessidade de manutenção. 

 Com a marcação de todos os berços na área por meio das estacas de 

madeira, a abertura delas foi realizada com o auxílio de um perfurador de solo de 

broca helicoidal formando aberturas de, aproximadamente, 30 cm de diâmetro e 30 

cm de profundidade. 

 De acordo com o Manual de Calagem e Adubação do Estado do Rio de 

Janeiro (FREIRE et. al., 2013), para as espécies leguminosas arbustivas e arbóreas 

tem-se a recomendação da aplicação de 25 g de calcário dolomítico por berço 
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(necessita-se a correção da quantidade real de aplicação pelo poder relativo de 

neutralização total – PRNT), pois a maior parte dessas espécies são tolerantes ao 

Al³+, resultando na dispensa do uso do calcário como corretivo de acidez. 

 Além disso, o Manual também recomenda a adubação de fósforo e potássio 

conforme a Tabela 3. 

Tabela 3: Recomendação de adubação de fósforo e potássio para leguminosas arbóreas de 
crescimento rápido 

Teor de P 
(mg dm-3) 

Dose de P2O5  
(kg ha-1) 

Teor de K 
(mg dm-3) 

Dose de K2O 
(kg ha-1) 

0 - 10 40 0 - 45 60 

> 10 0 > 45 0 

Fonte: Adaptado Freire et. al. (2013). 

 A partir da análise de solo (Tabela 2) determinou-se a necessidade de 

aplicação de 40 kg ha-1 de P2O5. O adubo utilizado (Superfosfato Simples) 

apresenta um teor de 18% de P2O5 e, sendo assim, resultou em uma quantidade 

total de 222 kg ha-1 de Superfosfato Simples. Para o suprimento de potássio optou-

se pela adoção do valor base de 50 g de cloreto de potássio por berço, de acordo 

com metodologia aplicada pela CLIN. Por último, a adubação nitrogenada foi 

fundamentada na recomendação do Boletim Técnico 100, Recomendações de 

Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo (RAIJ et. al., 1997) que aponta 

uma quantidade de 60 kg ha-1 de nitrogênio para um teor de matéria orgânica entre 

0 e 15 g dm-3. Como o Sulfato de Amônia, adubo mineral utilizado, apresenta um 

teor de 20% de nitrogênio, tem-se a necessidade de aplicar 300 kg ha-1 de sulfato 

de amônia. 

 Devido à dificuldade da realização da incorporação manual na aplicação a 

lanço do calcário por toda a área na correção da acidez do solo e a impossibilidade 

do uso de máquinas de gradagem por conta da inclinação, optou-se pela aplicação 

do corretivo diretamente nos berços e incorporação no momento do plantio. De tal 

forma, tem-se a aplicação de calcário, a adubação com o uso de superfosfato 

simples, cloreto de potássio, sulfato de amônia, considerando um plantio de 2.500 

plantas por hectare. A Tabela 4 apresenta os valores finais adotados. 
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Tabela 4: Quantidades de adubos e calcário aplicados. 

Calcário 
(g berço-1) 

Superfosfato Simples 
(g berço-1) 

Cloreto de Potássio 
(g berço-1) 

Sulfato de Amônia 
(g berço-1) 

33 89 50 120 

Fonte: Própria. 

5.4 Realização das atividades de recuperação 

 As atividades de campo foram de difícil execução em campo e manutenção 

do cronograma devido a fatores naturais como às características originais do terreno 

(inclinação, solo arenoso e presença de rochas) e o clima. Por outro lado, fatores 

externos também contribuíram para o atraso do planejamento inicial como à 

disponibilidade da mão de obra ofertada pela CLIN e acesso à área do projeto. 

 O fato das atividades terem sido impactadas pela Pandemia, também não 

facilitou a aderência destas ao cronograma inicial. 

 Do cronograma inicial de implantação até o efetivo plantio da área passaram-

se pouco mais de dois anos de projeto. Com isso, muitas das etapas tiveram que 

ser refeitas como a marcação das niveladas básicas e linhas de plantio, abertura de 

berços, manutenção dos aceiros, dentre outras ações. Isso fez com que se 

elevassem os gastos hora homem, além da necessidade de nova aquisição de 

alguns materiais (estacas, por exemplo) que se perderam ou desgastaram com o 

tempo. 

 Em contrapartida, o atraso nas atividades de implantação do reflorestamento 

ofereceu a possibilidade da realização de novas ações de educação ambiental e, 

também, a oportunidade de participação ativa de novos integrantes do projeto em 

etapas técnicas que envolvem o reflorestamento de uma área degradada. 

5.5 Sensibilização da comunidade local 

 A localização de cada ação de plantio social realizada como parte das ações 

de educação ambiental deste trabalho pode ser observada na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12: Mapa da localização dos plantios sociais realizados. 

Fonte: Google Earth. 

5.5.1 Educação Ambiental – Colégio Est. José Bonifácio e Desbravadores 

 As primeiras ações de educação ambiental do projeto partiram do princípio 

de que a educação de crianças é o componente essencial na formação de adultos 

com pensamento crítico e consciente, tornando-as o público alvo das ações 

propostas (tanto no caso dos pais como dos próprios infantes quando em seu 

crescimento).  

 Nas intervenções de Educação Ambiental desenvolvidas pelo projeto o 

Colégio Estadual José Bonifácio de Niterói, RJ foi o local escolhido para a realização 

das ações de campo. As atividades procuraram envolver crianças que estudassem 

próximas a área de recuperação – a escola encontra-se em um raio de 500 metros 

do reflorestamento – como forma de promover e envolver a comunidade nas ações. 

 A primeira aproximação se deu em reunião com a Direção do Colégio em 

reunião com a Diretora3 e a Vice Diretora (em 19 de março de 2019), onde os 

objetivos do projeto foram explicados e foram delineadas, em comum acordo, como 

seriam as ações com as crianças (em especial dia, local e turma). 

 
3 Profa. Joelma de Souza Azevedo (cejosebonifacionit@gmail.com) 
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 A primeira atividade consistiu na apresentação do projeto por meio de 

recursos audiovisuais (detalhando os problemas de degradação enfrentados, as 

formas de solucioná-los na implantação do reflorestamento e os serviços ambientais 

prestados por uma área recuperada).  

 Sabendo-se da importância da parte prática para a consolidação das ideias, 

após o período da palestra, que contou com cerca de 65 crianças, os alunos foram 

convidados a realizar o plantio de mudas frutíferas e paisagísticas no próprio pátio 

da escola, contando com a participação de 10 alunos e culminando em um resultado 

muito positivo, de modo que a atividade acabou por atrair a atenção de outros 

alunos que estavam no local a se engajarem em ajudar no plantio das espécies 

(ação realizada no dia 16 de abril de 2019).  

 Além disso, foi realizada a doação de mudas de espécies medicinais e 

condimentares a fim de despertar o interesse dos estudantes e possibilitar que 

aplicassem e disseminassem entre seus familiares as informações aprendidas. 

 A partir do primeiro contato com as crianças, a segunda abordagem das 

atividades de conscientização fundamentou-se em uma iniciativa mais direta de 

trabalho prático que resultou no plantio das primeiras 71 mudas, no dia 07 de maio 

de 2019, na área destinada ao projeto com o intuito de aproximar e envolver as 

crianças na iniciativa de uma forma que elas se sentissem parte do projeto e 

responsáveis pelo local e pelas árvores plantadas (Figura 13). Porém, nesta 

segunda visita, poucos participantes se mostraram solícitos a realizar o 

acompanhamento até o local do plantio, fato este que está associado à grande 

dificuldade de acesso a área, visto que, além do Morro ser de difícil acesso pela 

inclinação, também localiza-se próximo a uma comunidade reconhecida 

historicamente pela ocorrência de conflitos.  
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Figura 13: Plantio com alunos do CE José Bonifácio na área do projeto 

Fonte: Própria. 

 Essa dificuldade não se estendeu apenas aos alunos, mas também aos 

professores, pois poucos se mostraram dispostos a guiar os alunos da escola na 

visita. Sabendo-se que, no dia, por conta de excepcionalidades, a escola não pôde 

disponibilizar nenhum docente para ficar responsável pelos alunos durante o 

plantio, mesmo sem o auxílio da escola para acompanhar os alunos, quatro 

estudantes do local, que também eram moradores do Morro Boa Vista, 

demonstraram interesse e se dispuseram a subir o Morro para participarem do 

plantio. 

 Um registro desta ação pode ser vista no site da prefeitura de Niterói4, como 

parte importante do projeto a fim de garantir sua visibilidade frente à população, de 

forma a poder valorizar a ação dos alunos e aumentar a importância da área verde 

para a comunidade.  

 Desta experiência ficou a lição aprendida que é mais fácil empreender ações 

dentro da área da escola, do que fora. E que atuar dentro da escola é uma forma 

de buscar envolver os alunos de forma positiva, buscando uma aproximação com o 

corpo dos professores. 

 
4 Disponível em: https://niteroismarhs.wixsite.com/smarhs/single-post/2019/05/08/UFF-CLIN-e-
SMARHS-promovem-plantio-no-Morro-do-Boa-Vista 
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 Após essa experiência, a metodologia foi testada com outro grupo de 

crianças e em outro local de plantio. Neste caso, a ação educativa foi focada no 

grupo Desbravadores, escolhido para essa segunda atividade, e que faz parte da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, com crianças de 12 a 16 anos. Já a realocação do 

dia de plantio passou do Morro Boa Vista para a Ilha do Pontal (Figura 14), 

localizada na Lagoa de Piratininga, Niterói, RJ e que faz parte do Parnit (Parque 

Natural Municipal de Niterói). 

 

Figura 14: Localização do plantio com os Desbravadores na Ilha do Pontal. 

Fonte: Google Earth. 

 Assim como no CE José Bonifácio, nesta segunda ação de educação 

ambiental, foi apresentado às crianças, no dia 17 de agosto de 2019, o projeto de 

reflorestamento por meio de fotos e vídeos do local contando com a presença de 12 

integrantes do grupo.  

 Em outro momento, por volta de 18 participantes, entre crianças e seus 

responsáveis, foram concretizar o aprendizado de forma prática através do plantio 

de 54 mudas na Ilha do Pontal, conforme pode ser observado pela Figura 15 (ação 

realizada no dia 18 de agosto de 2019).  
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Figura 15: Plantio com os Desbravadores na Ilha do Pontal. 

Fonte: Própria. 

 Os resultados das ações do projeto podem ser vistos no site do professor-

coordenador do projeto, Marcos Alexandre Teixeira5. 

5.5.2 Educação Ambiental – Comunidade do Boa Vista 

 Tratando-se da recuperação do Morro Boa Vista como um todo e dos 

problemas enfrentados para a concretização desse trabalho, têm-se as queimadas 

como o maior causador de degradação da região. Parte desta perturbação é 

resultado da queima de bolsões de lixo em locais próximos às áreas de 

reflorestamento que possuem combustível vegetal para a disseminação do fogo. 

 Tendo em vista este problema e a necessidade da realização de um 

acompanhamento da ação em longo prazo e de forma periódica, é importante 

verificar se o projeto está atendendo aos anseios da comunidade onde se insere a 

fim de reforçar o que está dando certo e efetuar as correções que se fizerem 

necessárias. Neste âmbito, foi iniciado um contato com os stakeholders do projeto 

para uma coleta inicial de ideias e sugestões, culminando com uma ampla consulta 

à comunidade para corroboração e ajustes necessários.  

 
5 Disponível em: http://www.professores.uff.br/marcosateixeira/projeto-morro-da-boa-vista/ 
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 A equipe, inicialmente, foi recebida com certo receio, mas que com o decorrer 

da conversa conseguiu adquirir a confiança e uma boa resposta a abordagem. 

 Nessas visitas realizadas na comunidade, utilizou-se um material explicativo 

contendo as informações mais relevantes para o Projeto de Reflorestamento do 

Morro Boa Vista, não só para divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas, 

mas também foi incorporado informações que continham as principais 

problemáticas enfrentadas (queimadas e deslizamentos) e os benefícios do 

reflorestamento para a sociedade. 

 O material, a primeira vista, não causou o impacto ou o interesse esperado 

(imagem do folder distribuído no Anexo 4), pois a grande maioria dos moradores 

não deu muita atenção ao que estava escrito durante o intervalo de tempo que a 

equipe estava na presença deles, isso porque, talvez a atenção deles estivesse 

voltada para a entrevista que estava sendo realizada ou a explicação oral que foi 

dada junto com a entrega do material. Por outro lado, eles foram muito receptivos a 

explicação sobre o problema das queimadas, muitos concordaram com os pontos 

levantados pelos integrantes do projeto e chamaram atenção para os problemas 

enfrentados por eles, principalmente, com relação ao descarte de lixo. 

 Outro ponto relevante foi a realização da distribuição de algumas mudas a 

partir da segunda visita à comunidade. Isso ocorreu, pois durante a primeira visita, 

alguns moradores demonstraram grande interesse em adquirir uma muda para 

poderem plantar nos quintais das casas e, com isso, nos encontros seguintes, foi 

possível levar e entregar as mudas solicitadas, conforme pode ser observado pela 

Figura 16. 
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Figura 16: Entrega de mudas frutíferas durante visitas de campo 

Fonte: Própria. 

 Todas as mudas entregues foram de espécies frutíferas, o que nos leva a 

perceber o grande interesse da população pelo plantio desse tipo de árvore nas 

áreas do reflorestamento próximas as residências. 

 

5.5.3 Educação Ambiental – Projeto Jovem EcoSocial 

 A   
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Tabela 5 apresenta os dados referentes à participação de cada território, assim 

como o levantamento quantitativo de mudas plantadas e área contemplada. 
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Tabela 5: Levantamento dos dados referentes à participação dos integrantes Projeto Jovem 
EcoSocial. 

LEVANTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DO ECOSOCIAL 

Identificação do Plantio A B C D 

Território 
Preventório e 

Cavalão 
Preventório e 

Cavalão 

Morro do Estado 
e Morro do 

Arroz 

São José, Vital 
Brazil e Souza 

Soares 

Participantes - aula e 
atividades no Viveiro de 

Mudas 
37 - 54 ~ 50 

Participantes - plantio de 
mudas 

36 44 ~ 50 16* 

Funcionários da CLIN - 
Plantio 

10 9 9 7 

Mudas plantadas ~140 23 ~200 222 

Área plantada ~560 m² ~92 m² ~800 m² ~888 m² 

Local de Plantio MBV 
Comunidade do 

Cavalão 
MBV** MBV** 

Notas: * Coordenadores, monitores e voluntários de outras localidades. 

           ** Área do projeto 

 Fonte: Própria. 

 O plantio realizado com as comunidades de São José, Vital Brazil e Souza 

Soares, contou, apenas, com os coordenadores e monitores do EcoSocial e alguns 

voluntários convidados de outras regiões. Isso ocorreu por causa de uma 

paralização, durante a pandemia do Covid-19, que resultou no adiantamento da 

atividade planejada e a restrição no número de participantes.  

 Vale ressaltar que as outras ações com os territórios foram divididas em dois 

turnos (manhã e tarde), visando reduzir o número de pessoas em um mesmo local, 

e todas as atividades foram feitas em áreas abertas com ventilação natural. Além 

disso, todas as atividades realizadas durante o período da pandemia foram feitas 

respeitando as recomendações de segurança exigidas. 
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5.6 Avaliação das ações de conscientização realizadas e lições aprendidas 

5.6.1 Educação Ambiental – Colégio Est. José Bonifácio e Desbravadores 

 No âmbito da atividade explanatória da palestra inicial, tanto no Colégio 

Estadual José Bonifácio (CEJB) quanto com o grupo Desbravadores, da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, as ações de conscientização ambiental desenvolvidas 

neste projeto apresentaram resultados similares, como os descritos a seguir.   

 Essa primeira abordagem – aproximação com uma palestra em ambiente 

onde as crianças já conhecem (projeto indo para junto do público alvo), contou com 

boa participação verificada por meio do interesse expressado nas perguntas e 

interações entre os palestrantes e os participantes. 

 Acredita-se que o desenvolvimento de uma palestra mais visual e uma 

didática de apresentação mais participativa e dinâmica foram aspectos decisivos 

para o sucesso dessa ação. 

 Já as iniciativas práticas de plantio propostas mostraram resultados 

diferentes nos lugares onde foram aplicadas.  

 No caso do CE José Bonifácio, o plantio das mudas realizado no próprio 

colégio teve boa participação dos alunos e engajamento dos professores, assim 

como a doação de mudas realizada no pátio da escola. Entretanto, essas atividades 

práticas iniciais não cumpriram o seu objetivo principal que era o de inspirar as 

crianças e responsáveis do colégio a realizar o plantio na área de reflorestamento 

do Morro Boa Vista.  

 A ideia de realizar o plantio no Morro Boa Vista foi recebida com certa 

relutância dos professores e responsáveis do colégio, principalmente devido a 

dificuldade de acesso ao local e ao histórico de conflitos na comunidade do entorno, 

o que acabou resultando na impossibilidade do colégio em oferecer um responsável 

para acompanhar os alunos na atividade.  

 Entretanto, ainda foi possível realizar o plantio com quatro alunos da escola 

que se disponibilizaram a concretizá-lo na área e se mostraram muito interessados 

e animados no decorrer da atividade.  

 Com o grupo Desbravadores, a atividade prática de plantio realizada na Ilha 

do Pontal apresentou uma participação maior que a encontrada na palestra inicial, 

contando também com a presença dos responsáveis das crianças. O resultado 
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encontrado foi muito positivo e cumpriu o seu objetivo de tornar as crianças parte 

responsável pelo cuidado da área que reflorestaram. 

 Avaliando-se os dois resultados obtidos nas atividades práticas realizadas, 

acredita-se que a mudança no local de plantio do Morro Boa Vista para a Ilha do 

Pontal (Figura 14) foi determinante para uma maior aderência de participantes, pois 

a Ilha do Pontal é um local de mais fácil acesso (área plana) e turística, facilitando 

o deslocamento e engajamento das crianças e adultos.  

 Entretanto, para o CE José Bonifácio a ida até a Ilha do Pontal seria de difícil 

realização devido à distância entre os dois locais e a necessidade de um transporte 

para deslocamento, o que no caso dos Desbravadores não foi necessário já que os 

próprios responsáveis se comprometeram a levá-los até a área. 

 Portanto, com os resultados obtidos verificou-se a necessidade de uma 

avaliação de cada local em que se deseja realizar ações de educação ambiental a 

fim de adaptá-las as particularidades e limitações de desenvolvimento como foi 

destacado nas atividades de plantio em campo.  

 Todavia, a palestra de apresentação do projeto se mostrou eficiente em 

ambos os casos e é de fácil realização por parte dos responsáveis pelas ações 

educacionais. 

5.6.1.1 Avaliação Ex-post – Colégio Est. José Bonifácio e Desbravadores 

 Com o intuito de avaliar os impactos e efeitos das ações empreendidas com 

a comunidade, foi feita uma rodada de entrevistas com as crianças envolvidas no 

plantio, assim como seus pais e responsáveis. 

 O gráfico da Figura 17 apresenta as principais respostas das crianças e 

adultos entrevistados. 
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Figura 17: Gráfico com as principais respostas dos participantes do questionário 

Fonte: Própria. 

 A ação de plantio se manteve como uma lembrança positiva, dada a 

disposição de 100% dos entrevistados em participar de nova ação. Acredita-se que 

isso reflete também pelo fato de que todos Desbravadores entrevistados já terem 

realizado ao menos um plantio antes. 

 Como motivadores individuais, tem-se: a importância do plantio ter sido uma 

atividade do grupo, a vontade que tinham de ir a um plantio, gosto pela natureza e 

o desejo de plantar espécies em extinção. Desta experiência fica evidente a 

importância de se ter a população envolvida de forma constante no plantio, se 

tornando um hábito, algo ansiado, como um item de pertencimento ao seu grupo 

social. 

 Quanto aos impactos da ação de plantio, eles também foram positivos, 

provocando, em uma parte significativa das crianças, uma nova visão dos serviços 

ambientais a exemplo de: perceber que as árvores da rua foram plantadas por 

alguém, ser uma ação de combate do efeito estufa, produzir uma valorização do 

meio ambiente, que é trabalhoso cuidar/plantar, que o plantio pode ser uma 

experiência interessante/divertida. Já para os adultos destacaram-se a importância 

da iniciativa, mas do que a ação do plantio, como: necessidade de tornar-se 

responsável pelo cuidado do meio ambiente (50%), percepção das dificuldades 

envolvidas na realização da ação e que estas podem ser, sim, uma experiência 
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interessante. Entende-se que estes tiveram a percepção da importância da 

participação de ações de plantio para a formação dos seus filhos e que produzir 

estas oportunidades não são triviais (e devem ser valorizadas). 

 Os envolvidos pareceram, mesmo após um ano, ter apreciado a experiência, 

tanto por terem comentado com amigos e/ou professores (71%), mas, mais 

profundamente, pelo compartilhamento da experiência tanto oralmente quanto via 

registro fotográfico das atividades (86% das crianças e 71% dos responsáveis 

compartilharam fotos ou notícias do plantio).  

 Neste quesito ressalta-se a importância da criação/geração de conteúdo 

(matérias e notícias), e vinculação nos canais de mídia pela equipe do projeto. Este 

esforço, de mídia, fez com que quase a metade dos entrevistados se sentissem 

mais motivados sabendo que atividades realizadas por eles “viraram notícia”, além 

do que a maioria das crianças mudaram a sua relação com o meio ambiente, 

quando elas se viram parte dessas divulgações.  

 Este talvez tenha sido a maior fonte de pertencimento, uma vez que em uma 

única ação o indivíduo se vê como um agente de mudança ambiental e percebe seu 

esforço como positivo na preservação do meio ambiente. 

 Todas as crianças tem uma percepção extremamente positiva das suas 

ações, dado que elas responderam de forma favorável sobre o estado futuro de 

suas mudas, o que foi tomado como um indicativo de apropriação do serviço 

ambiental realizado e valorização do empenho para a proteção e recuperação do 

meio ambiente.  

 Para os pais, esta sensação não foi tão positiva, o que parece indicar um 

maior entendimento da fugacidade dos esforços de recuperação. Vale ressaltar que 

nenhum deles, crianças ou responsáveis, retornaram a área de plantio, mesmo após 

um ano da ação. 

 No caso específico dos alunos do CEJB e do plantio no MBV, na entrevista 

com a Diretora do colégio, esta declarou que as atividades trouxeram impactos 

positivos tanto aos alunos quanto aos funcionários, em especial por serem 

atividades que fogem ao usual da sala de aula, com destaque para a presença do 

lanche após a atividade. 

 Tanto o PAM quanto a diretora do CEJB ressaltam a importância do 

reflorestamento para a comunidade (relacionando aos problemas que os moradores 

enfrentaram – deslizamentos e interdições de casas). De forma complementar, o 
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presidente da associação dos moradores ressaltou o uso social da área 

(caminhadas, coleta de frutas e até mesmo churrascos). 

 Os dois valorizaram as ações de conscientização que venham de encontro – 

físico – para a comunidade (ex.: palestras com distribuição de panfletos). Essa 

necessidade de contatos presenciais, juntamente com um representante conhecido 

da área, ficou evidente na dificuldade sentida para a realização de entrevistas 

remotas. Ambos os grupos, Desbravadores e CEJB, ressaltaram a importância de 

envolvimento de, ao menos uma, autoridade reconhecida pela população na ação 

de plantio. 

5.6.2 Educação Ambiental – Comunidade do Boa Vista 

 Muito mais do que uma entrevista ou uma simples atividade de 

conscientização, as conversas que tomaram lugar nas portas das casas visitadas e 

a interação alcançada com a comunidade do Boa Vista foi um dos principais 

resultados observados.  

 Os problemas foram identificados pelos próprios moradores e grande parte 

das respostas também foram apontadas por eles. Mesmo não se tratando de um 

dos objetivos desse trabalho, o vínculo criado, dar relevância aos problemas 

enfrentados pela população e reconhecer esses aspectos vulneráveis da 

comunidade permitiu que os integrantes do projeto procurassem formas de auxiliar 

e propor soluções as instituições responsáveis. 

 A recuperação de uma área degradada vai muito além do simples reflorestar, 

a sociedade limítrofe a essas regiões cumprem o papel mais importante: o de 

valorizar e – consequentemente – preservar. Dessa forma, em se tratando de 

projetos como o deste trabalho, promover a participação das pessoas e criar um 

vínculo de identidade, responsabilidade e, principalmente, parceria é a ferramenta 

essencial para alcançar o sucesso, pois a manutenção da relevância de um trabalho 

a longo prazo é uma via de mão dupla, não basta só esperar receber, deve-se estar 

preparado para doar comprometimento, escuta ativa e tempo. 

5.6.3 Educação Ambiental – Projeto Jovem EcoSocial 

  A Tabela 6 apresenta um quadro comparativo, onde são destacadas as 

principais características e escolhas metodológicas que foram julgadas como 

relevantes no bom desenvolvimento das atividades de plantio. 
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Tabela 6: Quadro comparativo das metodologias de plantio utilizadas com o EcoSocial.  

COMPARAÇÃO ENTRE AS METODOLOGIAS DE PLANTIO UTILIZADAS 

Identificação do 
Plantio 

A B C D 

Território 
Preventório e 

Cavalão 
Preventório e 

Cavalão 
Morro do Estado 
e Morro do Arroz 

São José, Vital 
Brazil e Souza 

Soares 

Característica da área 
Plana, fácil 
abertura de 

berços 

Plana, difícil 
abertura de 

berços 
Inclinada (63%) Inclinada (63%) 

Berços 
Abertos no 

momento do 
plantio 

Abertos no 
momento do 

plantio 

Abertos 
previamente 

Abertos 
previamente 

Mudas e hidrogel 
Distribuídos no 
momento do 

plantio 

Distribuídos no 
momento do 

plantio 

Distribuídos 
previamente 

Distribuídos 
previamente 

Pontos para coleta 
dos insumos no 

campo 
1 1 2 1 

Aplicação de calcário Convidados Convidados Convidados 
Funcionários da 

CLIN 

Aplicação de adubos Convidados Convidados Convidados Convidados 

Uso de um pote de 
medida p/ cada adubo 

X X X - 

Uso de um pote com 
a mistura dos três 

adubos** 
- - - X 

Notas: * Área do projeto. 

           ** A mistura dos adubos foi feita, usando os potes de medida adequados, por dois 
funcionários da CLIN no ponto de coleta dos insumos. 

 Fonte: Própria. 

 Ao longo das atividades as seguintes práticas foram adotadas para maior 

celeridade nas operações: 

• Abertura de berços: quando possível, a abertura dos berços foi 

realizada previamente com o objetivo de otimizar o tempo gasto no 

plantio das mudas. Nas ocasiões em que não foi possível adiantar 

essa etapa, parte da mão de obra foi realocada para realizá-la e mais 

tempo foi gasto nessa preparação inicial; 
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• Distribuição das mudas e hidrogel: assim como a abertura de berços, 

a distribuição prévia de mudas e hidrogel é uma forma de adiantar o 

trabalho e evitar erros no momento do plantio. Em se tratando de um 

plantio social, onde os participantes não possuem experiência, essa 

etapa é vital para o sucesso das atividades; 

• Pontos para coleta dos insumos no campo: optou-se pela alocação 

dos adubos e calcário em pontos fixos e estratégicos da área de 

plantio, formando uma base de coleta de recursos onde os 

participantes acessavam a cada muda plantada;  

• Aplicação de calcário: consiste na aplicação do calcário nos berços. 

Essa atividade foi realizada pelos participantes convidados, após uma 

explicação e direcionamento inicial, ou foi assumida por funcionários 

da CLIN a fim de agilizar o processo; 

• Aplicação de adubos: consiste na aplicação dos adubos nos berços. 

Essa atividade foi realizada pelos participantes convidados, após uma 

explicação e direcionamento inicial. 

• Uso de um pote de medida p/ cada adubo: para cada um dos insumos 

foram feitos três potes que comportam a quantidade correta, 

determinada após a análise do solo, dos adubos. Sendo assim, os 

participantes tinham que revezar o uso desses potes no momento do 

plantio das mudas, o que resultou em um plantio mais truncado e não 

eficiente; 

• Uso de um pote com a mistura dos três adubos: como uma forma de 

resolver o problema de revezamento dos potes de medida dos 

adubos, foi testado o uso de vários potes maiores que acomodassem 

os três adubos utilizados no plantio (superfosfato simples, cloreto de 

potássio e sulfato de amônia). Dessa forma, um funcionário da CLIN 

ficou responsável em usar os potes de medida e encher os outros 

potes maiores com a mistura dos três adubos, pois assim os 

participantes podiam recolher mais de uma mistura por vez e agilizar 

o plantio das mudas. 
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 Para realização do plantio A (Figura 18), no Morro Boa Vista, os participantes 

tiveram que percorrer uma trilha para ter acesso à área. Esse caminho, no geral, é 

percorrido em 30 minutos e não apresenta dificuldades incomuns. A grande 

facilidade desse plantio consistiu na localização efetiva da atividade (terreno plano), 

o que ajudou na locomoção dos jovens. Houve bom quantitativo, tanto de 

convidados quanto de funcionários da CLIN, entretanto, o gargalo identificado na 

ação consistiu na abertura dos berços (realizado no momento do plantio) e a 

chegada dos insumos, que atrasou o início da atividade. 

 

Figura 18: Localização da ação de plantio com o EcoSocial (Plantio A). 

Fonte: Google Earth. 

 A atividade B trata-se de um plantio de revitalização de um local que recebeu 

uma obra de contenção de encosta, localizado na comunidade do Cavalão, Niterói, 

RJ (Figura 19). Sendo assim, o solo da área era muito duro e por não ter tido 

condições logísticas de realizar a abertura de berços antes do dia do plantio, a maior 

dificuldade foi realizar a abertura manual dos berços, o que exigiu muito esforço 

físico.  
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Figura 19: Localização da ação de plantio com o EcoSocial (Plantio B). 

Fonte: Google Earth. 

 Além disso, o translado de todo material necessário (mudas, insumos, 

ferramentas, etc.) foi uma das dificuldades dessa ação. Por outro lado, a área plana 

facilitou a locomoção dos jovens e, se tratando do número mais baixo de mudas 

plantadas, não existiram problemas com relação à aplicação dos insumos e outras 

ações requisitadas para o plantio. 

 O plantio C e D foram realizados na própria área do projeto (Figura 2) e, por 

isso, tiveram maior dificuldade com relação à locomoção na área. Entretanto, o 

caminho da sede da CLIN até a localização do plantio foi realizado por meio de uma 

van e levou por volta de 8 minutos – a pé esse tempo seria de 30 minutos.  

 A preparação prévia (abertura de berços e distribuição de mudas) foi a 

mesma para ambos os plantios (C e D), além de terem sido plantadas, 

aproximadamente, a mesma quantidade de mudas. O grande diferencial entre os 

plantios foi a quantidade efetiva de convidados participantes: o plantio D (16 

participantes) contou com menos da metade da quantidade de participantes do 

plantio C (cerca de 40).  

 A manutenção da efetividade do quantitativo de mudas plantadas entre os 

plantios C e D, mesmo com o expressivo diferencial numérico entre participantes, 

ocorreu pela mudança na metodologia de aplicação de insumos. Portanto, a 

concentração de um ou mais funcionários da CLIN no ponto de coleta de insumos, 
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realizando a mistura dos adubos e distribuição entre os convidados, se mostrou uma 

excelente modificação para aumento da eficiência do plantio. 

 O maior gargalo no processo do plantio D foi o uso de apenas dois 

funcionários da CLIN na aplicação do calcário no berço. Com isso, deve-se 

considerar passar as instruções de aplicação do insumo para mais dois 

participantes a fim de fornecer um andamento mais rápido do plantio. 

5.6.3.1 Avaliação Ex-post – Projeto Jovem EcoSocial 

 Obteve-se 35 respostas no total, dentre elas 22 jovens, 5 monitores, 

5 coordenadores e outros 3 voluntários que não fazem parte do EcoSocial. Dentre 

as entrevistas realizadas, 41,4% dos entrevistados são do Morro do Estado, 28,6% 

do Cavalão, 7,1% do Morro do Arroz, 5,7% do Preventório, 2,9% do São José e 

2,9% do Souza Soares. Não tiveram respostas de nenhum representante do Vital 

Brazil e o restante das respostas foi computado como outras localidades. 

 Como motivador na participação do plantio tem-se a curiosidade, desejo por 

conhecer a área e aprendizado como principal incentivador (52,5%). Em seguida, o 

plantar, o gosto pela natureza e o gosto por plantas apresenta-se com 27,5% das 

respostas. Além desses principais resultados, tem-se apoio pelo trabalho que é 

realizado no reflorestamento (7,5%) e a obrigação e/ou apoio financeiro recebido 

(7,5%). 

 Avaliando-se a impressão que a área de plantio e o Morro Boa Vista provocou 

nos participantes, têm-se características positivas de boa impressão e 

encantamento (27,8%) e outras respostas (30,6%) que foram direcionadas para um 

olhar de curiosidade, desafio e surpresa, em que muitos descreveram sua primeira 

impressão como diferente. Outra percepção interessante faz referência à sensação 

de dificuldade na operacionalização do trabalho e dificuldade de acesso a área de 

plantio (25%). 

 O plantio parece ter permanecido como uma experiência positiva já que 

97,1% gostaram da atividade do plantio e 88,6% realizariam uma nova ação – os 

outros 11,4% responderam que talvez fossem em um novo plantio e nenhum 

entrevistado disse que não participaria. Esse impacto positivo pode ser explicado 

pelo fato da maioria (71,4%) já ter realizado alguma atividade de plantio 
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anteriormente e a ação ter superado as expectativa dos participantes (77,1%) ou 

terem ocorrido dentro do esperado (22,9%). 

 Com relação aos impactos para além do dia do plantio, foi avaliada a 

disseminação de informações, seja ela feita pessoalmente, pelas mídias sociais ou 

por notícias. Neste aspecto, tem-se 71,4% dos participantes que compartilharam 

(fotos e/ou notícias) da ação com os amigos e 34,3% que ficam mais motivados a 

participar quando essas ações saem nas mídias – 31,4% acham legal saber que as 

ações viraram notícia, mas iriam de qualquer forma e os outros 34,3% não ficam 

mais motivados por esse motivo.  

 Além disso, muitos contaram para familiares e amigos sobre a participação 

no plantio e a reação de 88,6% foi positiva ao saber sobre a atividade, dentro as 

respostas têm-se: gostaram, ficaram felizes, queriam participar e ficaram surpresos. 

Outros 8,6% responderam que os familiares reagiram de uma forma normal ou não 

falaram nada e, apenas, 2,9% não contaram sobre a participação a ninguém. 

 Neste particular, reforçou-se a importância das mídias sociais para valorizar 

as ações de plantio, do tipo: não só fiz como posso mostrar que fiz. Para o caso do 

EcoSocial, foi elaborado um vídeo com as fotos das ações para divulgação e 

valorização da participação dos jovens (https://youtu.be/c2D8wuyBpvk). Este teve 

um pico de mais de 30 visualizações em 35 dias após o plantio, fazendo com que o 

impacto do plantio fosse além do dia em que ocorreu. 

 Em uma análise dos impactos das notícias na mudança da relação dos 

participantes com o meio ambiente obteve-se 39,5% que perceberam alguma 

mudança, dentre elas uma maior motivação e incentivo (11,6%), mais atenção aos 

impactos ao meio ambiente (4,7%) e um sentimento de pertencimento (2,3%). 

Outros 39,5% não mudaram essa relação e 2,3% não viram nenhuma notícia do 

plantio. 

 Por outro lado, em uma avaliação de mudança de percepção após o plantio 

das mudas, observou-se que 41,9% experimentaram algum tipo de mudança, 

dentre elas pode-se destacar algum aprendizado (24,2%), valorização do trabalho 

e/ou da natureza (14,5%). 

 Com a intenção de analisar as expectativas dos participantes no sucesso do 

plantio realizado por eles tem-se que 67,3% acreditam que as mudas plantadas vão 

estar bem 10 anos após o plantio, foram utilizadas características positivas para 

descrever as mudas, são elas: grandes, fortes, saudáveis, dando frutos, fornecendo 

https://youtu.be/c2D8wuyBpvk
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sombra, melhorando o solo e transformado a paisagem. Vale destacar que alguns 

apontaram que o sucesso depende de bons cuidados na manutenção da área 

(6,1%) e outros que ressaltaram que algumas mudas morreriam ou se 

desenvolveriam menos (8,2%). 

 Por fim foi analisado como que o conteúdo apresentado foi recebido pelos 

integrantes do projeto e voluntários em um nível educacional para posterior 

disseminação e replicação deles. Sendo assim, 60% acreditam que o que foi 

aprendido é totalmente aplicável no próprio território, 25,7% acham que é pouco 

aplicável e 2,9% acham nada aplicável (11,4% preferiram não responder).  

 Esse número pode ter sido influenciado pelo tempo de aprendizado ofertado, 

percebido por 25,7% dos entrevistados que destacaram que precisariam de mais 

conteúdos teóricos para poder reproduzir as ações que participaram. O nível 

didático da transferência de conhecimento parece não ter sido um obstáculo já que 

85,7% classificaram a linguagem utilizada na capacitação como compreensível e 

14,3% como regular. Nenhum deles apontou a linguagem como muito técnica para 

compreensão deles. 

 

5.7 Cômputos dos gastos e uso de recursos 

 Na aquisição das mudas foram consideradas as particularidades de 

produção do Viveiro de Mudas da CLIN: substratos e recursos utilizados, custos de 

mão de obra dos funcionários da companhia (25,00 R$/h), números de funcionários 

envolvidos na produção (21 funcionários) e quantidade de mudas saídas do viveiro 

- como forma de computar uma produção média por mês (foram considerados os 

dados de 21 meses entre janeiro de 2018 e setembro de 2019) - resultando em uma 

saída média de 1.316 mudas/mês. Esses parâmetros permitiram calcular o custo 

Hora-Homem (HH) por muda produzida de R$ 2,30. A   
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Tabela 7 apresenta os insumos considerados no cálculo de produção do Viveiro. 
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Tabela 7: Custo de produção de mudas do Viveiro de Mudas da CLIN 

Produção de Mudas 

Recursos Custo 

Resíduo de poda 

/3 m³ 

R$ 0,00 

Barro R$ 0,00 

Calcário R$ 1,72 

Cloreto de potássio R$ 0,96 

Sulfato de amônia R$ 3,56 

Superfosfato simples R$ 3,20 

Irrigação 
/muda 

R$ 0,35 

Mão de obra R$ 57,46 

Custo /muda R$ 57,81 

Fonte: Própria. 

 Como o resíduo de poda e o barro são adquiridos em atividades de poda e 

obras realizadas no município de Niterói, para esses recursos não foi considerado 

um custo, pois o resíduo e o barro são reaproveitados pelo Viveiro de Mudas. Já o 

custo do substrato utilizado na produção é calculado para o preenchimento de uma 

caixinha de leite (recipiente utilizado na produção das mudas) com volume 

aproximado de 0,001235 m³. 

 A   
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Tabela 8 e   



69 

 

Tabela 9 apresentam, respectivamente, os custos e recursos de capital e de 

operação para cada etapa do reflorestamento (seção 4.4) da área de cerca de 3.400 

m² do Morro Boa Vista. 
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Tabela 8: Recursos de capital (CAPEX) por etapa (ano base 2020). 

Etapa Recurso Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

Demarcação da área GPS Garmin 1 R$ 2.287,12 R$ 2.287,12 

Formação de aceiros Enxada* - R$ 33,90 - 

Declividade 

Trena (50 m) 1 R$ 23,65 R$ 23,65 

Nível bolha 1 R$ 20,30 R$ 20,30 

Barra de ferro (2 
m)* 

- R$ 18,90 - 

Amostragem de solo 

Pá reta 1 R$ 29,87 R$ 29,87 

Balde (20L) 2 R$ 9,45 R$ 18,90 

Enxada* - R$ 33,90 - 

Balança 1 R$ 16,50 R$ 16,50 

Niveladas Básicas 

Barra de ferro (2 
m) 

3 R$ 18,90 R$ 56,70 

Nível bolha* - R$ 20,30 - 

Marreta 1 R$ 49,21 R$ 49,21 

Linhas de plantio/correção das 
linhas de plantio 

Barra de ferro (2 
m)* 

- R$ 18,90 - 

Marreta 1 R$ 49,21 R$ 49,21 

Determinação das espécies 
Prancheta 1 R$ 4,00 R$ 4,00 

Lápis 1 R$ 2,00 R$ 2,00 

Preparação da área 
Roçadeira 1 R$ 2.489,00 R$ 2.489,00 

Enxada 6 R$ 33,90 R$ 203,40 

Abertura de berços Perfurador 1 R$ 648,47 R$ 648,47 

Calagem/ adubação/ hidrogel/ 
plantio 

Carrinho de mão 1 R$ 89,90 R$ 89,90 

Enxada* - R$ 33,90 - 

TOTAL R$ 5.988,23 

Nota: * contabilizado uma única vez 

 Fonte: Própria. 
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Tabela 9: Recursos operacionais (OPEX) por etapa (ano base 2020). 

Etapa Recurso 
Tempo 

gasto (h) 
Quantidade 

Custo 
unitário 

Custo total 

Demarcação da área Mão de obra 2 1 R$ 25,00 R$ 50,00 

Formação de aceiros Mão de obra 24 4 R$ 25,00 R$ 2.400,00 

Declividade 

Mão de obra 4 2 R$ 25,00 R$ 200,00 

Fitilho (kg) - 1 R$ 7,78 R$ 7,78 

Estaca - 30 R$ 2,13 R$ 63,90 

Amostragem de solo 
Mão de obra 4 2 R$ 25,00 R$ 200,00 

Laboratório - 1 R$ 47,00 R$ 47,00 

Niveladas básicas 

Mão de obra 16 4 R$ 25,00 R$ 1.600,00 

Estaca branca - 215 R$ 2,13 R$ 457,95 

Fitilho (kg) - 1 R$ 7,78 R$ 7,78 

Tinta branca - 1 R$ 8,70 R$ 8,70 

Pincel - 1 R$ 6,60 R$ 6,60 

Linhas de 
plantio/correção das 

linhas de plantio 

Mão de obra 112 3 R$ 25,00 R$ 8.400,00 

Estaca - 1044 R$ 2,13 R$ 2.223,72 

Determinação das 
espécies 

Mão de obra 20 1 R$ 25,00 R$ 500,00 

Preparação da área Mão de obra 48 6 R$ 25,00 R$ 7.200,00 

Abertura de berços Mão de obra 20 1 R$ 25,00 R$ 500,00 

Calagem/ adubação/ 
hidrogel/ plantio 

Mão de obra 56 5 R$ 25,00 R$ 7.000,00 

Voluntários 54,1 13 R$ 0,00 R$ 0,00 

Cálcario (kg) - 34,5 R$ 1,72 R$ 59,48 

Superfosfato 
simples (kg) 

- 92,9 R$ 3,20 R$ 297,28 

Cloreto de 
Potássio (kg) 

- 52,2 R$ 3,20 R$ 167,04 

Sulfato de 
Amônia (kg) 

- 125,3 R$ 4,45 R$ 557,15 

Hidrogel (2 kg) - 2,6 R$ 174,80 R$ 454,48 

Mudas 
(produção)* 

- 1044 R$ 57,81 R$ 60.354,78 

TOTAL R$ 92.763,64 

Nota: * considerado o modo de produção da CLIN  
 Fonte: Própria. 
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 Com os dados obtidos pelas tabelas acima, encontrou-se um custo total para 

a implantação desse reflorestamento de R$ 98.751,87 resultando em um valor de 

290.446,67 R$/ha (dados para o ano de 2020). Os recursos CAPEX equivalem a 

um percentual de 6,06% do valor total, enquanto os recursos OPEX resultam em 

93,94%, sendo, portanto, os custos mais significativos. 

 Com isso, percebe-se que o custo de produção de mudas é o mais alto, 

aproximadamente 66,5% do custo total. Esse valor pode ser justificado pelo custo 

de R$25,00/h da mão de obra do Viveiro de Mudas da CLIN, tornando, assim, a 

implantação de um reflorestamento social inviável financeiramente, neste caso. 

5.8 Recomendações para trabalhos futuros 

 A partir das ações de educação ambiental descritas neste trabalho foi 

possível chegar a algumas recomendações e lições aprendidas que podem ser úteis 

para realização de atividades como as apresentadas. 

 Inicialmente, é necessário destacar que as percepções feitas a seguir são 

baseadas no nível de participação dos grupos trabalhados, nas respostas obtidas 

nas avaliações ex-post e nas observações pessoais dos organizadores. 

 A apresentação do projeto foi uma boa opção para um contato inicial com os 

participantes e um despertar de interesse sobre o assunto. Entretanto, o nível de 

informação e a forma como esse conteúdo foi passado é influenciado de acordo 

com a idade do público alvo e o objetivo final desejado. Por exemplo, ao se trabalhar 

com crianças com uma faixa etária de 10 a 14 anos é importante ser o mais dinâmico 

possível, estimular a interação deles durante a apresentação e explorar o uso de 

estímulos visuais (fotos e vídeos).  

 Já com os jovens de 16 a 24 anos do EcoSocial, como o objetivo final era 

fornecer uma capacitação nas atividades de produção de mudas e nas etapas do 

reflorestamento, a apresentação teórica necessitou de ajustes que oferecessem um 

aprendizado mais técnico e preciso. 

 A presença e engajamento de uma figura de liderança do grupo se mostrou 

essencial para uma boa participação dos integrantes do mesmo. Essa percepção 

foi observada comparando a participação do CE José Bonifácio e dos 

Desbravadores nas ações de plantio. A falta de incentivo de pelo menos uma figura 

de autoridade para os alunos do colégio resultou em uma baixa adesão na ação de 
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reflorestamento. Enquanto o contrário foi percebido com os Desbravadores, onde 

os próprios pais participaram do plantio. 

 A realização de atividades práticas, que obrigam os participantes a 

colocarem a mão na massa, também foram pontos assertivos, pois são ações que 

fogem das atividades usuais e acabam despertando maior interesse do público.  

 As tentativas de contato remoto com os moradores da Comunidade do Boa 

Vista não obtiveram respostas e, assim como ressaltado pelo Presidente da 

Associação de Moradores do Boa Vista e as visitas de casa em casa realizadas na 

comunidade, os contatos pessoais são muito mais bem recebidos pela comunidade.

  

 A divulgação das ações nas mídias sociais e redes de notícia foram pontos 

importantes na disseminação da educação ambiental para além das atividades 

momentâneas de plantio. O compartilhamento de fotos e vídeos se mostrou uma 

forma de valorizar o trabalho e motivar a participação de outros grupos. 
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 Analisando-se o atual cenário ambiental, evidencia-se a necessidade de 

fortes políticas de incentivo às práticas que estimulem a preservação ambiental e 

favoreçam a sustentabilidade. Porém, de forma a maximizar / efetivar este esforço, 

cumpre-se dar valor a este esforço junto à população, pelo cultivo da consciência 

ambiental e da valorização dos serviços ambientais das ações de reflorestamento. 

 A formação dessa consciência ambiental deve ser intrínseca, estando 

atrelada ao ensino básico nas escolas e ações que aproximem crianças e jovens 

desse viés ambiental, possibilitando o contato direto com a natureza e o 

desenvolvimento de laços os envolvendo pela necessidade de assegurar o bem 

estar do meio ambiente e saber que sua participação tem papel fundamental na 

busca por um ambiente equilibrado, onde uma forma seja o envolvimento da 

população nas ações de reflorestamento. 

 A proposta inicial do projeto de reflorestamento no Morro Boa Vista, em uma 

parceria entre o PET Agrícola e Ambiental e a CLIN, era a de possibilitar aos alunos 

de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFF uma atividade extracurricular que 

trouxesse experiências práticas que contribuísse na formação de um profissional 

mais qualificado e que aproximasse a UFF da população local (ações de Extensão).  

 O viés educacional de conscientização ambiental sempre fez parte do 

planejamento inicial, mas foi compreendido como uma necessidade após o início do 

projeto e se tornou o principal alvo de estudo deste trabalho por ter sido reconhecido 

como aspecto mais importante na manutenção do reflorestamento em longo prazo. 

 Observando-se os fatos, leva-se à reflexão de que a questão ambiental está 

muito mais diretamente associada à questão social do que costuma-se pensar e 

que o trabalho que está sendo realizado vai muito além da preservação ambiental 

mas, sim, do fortalecimento da interação entre a população de Niterói, buscando o 

rompimento das  barreiras existentes dentro da sociedade em prol de um meio 

ambiente equilibrado e, com isso, garantir que toda a população tenha o seu direito 

atendido e o sentimento de território fortalecido. 

 Dentre as diferentes abordagens de educação ambiental adotadas, o plantio 

social foi a metodologia que mais provocou impactos positivos nos participantes. 

Tanto para as crianças (alunos do CE José Bonifácio e Desbravadores) quanto para 

os jovens do Projeto EcoSocial, a adoção de atividades práticas (plantio de mudas) 
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que os tiram da rotina habitual, se mostraram eficazes na valorização de ações de 

recuperação ambiental. Além disso, para ambos, a distribuição de lanches durantes 

as atividades se tornou um atrativo e mostrou-se uma escolha acertada dos 

organizadores. 

 Deve-se ressaltar que mesmo ganhando um bolsa no valor de 

R$750 mensais, para os jovens do Projeto EcoSocial, o plantio de mudas na área 

de reflorestamento do Morro Boa Vista foi opcional. Sendo assim, a participação 

deles é considerada voluntária. 

 Para a atividade prática no reflorestamento com os alunos do CE José 

Bonifácio percebeu-se grande dificuldade na colaboração do corpo docente da 

escola. A relutância deles em participar do plantio de mudas no Morro Boa Vista 

mostrou-se como uma das causas principais no baixo número de alunos 

participantes, o que demonstra a relevância do comprometimento de figuras de 

autoridade como incentivo a participação dos alunos. 

 As ações direcionadas a comunidade do Boa Vista serviram como porta de 

entrada para fortalecimento do diálogo e ajuda mútua na manutenção do 

reflorestamento e na melhoria da qualidade de vida da população. As visitas 

trouxeram uma visão muito mais elucidada das verdadeiras origens dos problemas 

de fogo nas áreas de reflorestamento e, por isso, o diagnóstico participativo se 

mostrou eficiente e importante no entendimento dos problemas para construção de 

soluções adequadas. 

 Em todos os casos foi reconhecida a importância do uso da mídia social para 

valorização das ações de plantio, como uma forma de dar visibilidade e valorizar o 

tempo e esforço da pessoa envolvida (Fotos no Whatsapp e Instagram, Site da 

prefeitura, Vídeo no Youtube) 

 Com os jovens do projeto EcoSocial foi possível conhecer uma nova 

perspectiva da realização do plantio social. Se tratando de jovens adultos se 

preparando para entrada no mercado de trabalho, a capacitação sobre atividades 

de reflorestamento se mostrou um motivador por se tornar um diferencial no 

currículo dos participantes. 

 De maneira geral, todos os plantios realizados se mostraram alternativas 

eficientes, alguns mais e outros menos, na recuperação de áreas degradadas com 

o uso de mão-de-obra voluntária. 
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 Por outro lado, do ponto de vista econômico, o custo de implementação de 

reflorestamento social não se apresenta como uma alternativa viável, pois expõe 

despesas que não são compatíveis com o mercado como é o caso do custo de 

produção de mudas, levantado para o tipo de produção realizada pela CLIN. Neste 

sentido, optar pela aquisição de mudas em um viveiro comercial seria uma opção 

financeiramente mais apropriada. 
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8 ANEXO 1 – Resultado da análise de solo 
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9 ANEXO 2 – Listagem das espécies utilizadas no reflorestamento 

Legenda: GE - Grupo Ecológico / P - Pioneira / NP - Não Pioneira / SI - Secundária 

Inicial / ST - Secundária Tardia / C - Clímax / SC - Sem Classificação; GF - Grupo 

Funcional / DIV - Diversidade / PRE - Preenchimento. 

Nome científico Nome popular GE GF 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. FRUTO DO SABIÁ P PRE 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan ANGICO BRANCO SI PRE 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan. ANGICO VERMELHO P(SI) PRE 

Aspidosperma subincanum Mart. GUATAMBU P DIV 

Bixa orellana L. URUCUM P PRE 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. CANJERANA (CANJARONA) NP DIV 

Caesalpinea ferrea Mart. PAU FERRO C DIV 

Caesalpinea peltophoroides Benth. SIBIPIRUNA SI PRE 

Caesalpinia echinata Lam. PAU BRASIL ST DIV 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze JEQUITIBÁ BRANCO ST DIV 

Cariniana rubra Gardner ex Miers JEQUITIBÁ ROSA SC DIV 

Cecropia pachysctachya Trec. EMBAÚBA P DIV 

Cedrela fissilis Vell. CEDRO ROSA NP DIV 

Centrolobium tomentosum Benth. ARARIBÁ P DIV 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pitier JUREMA P DIV 

Chorisia speciosa St. Hil. PAINEIRA ROSA ST DIV 

Citharexylum myrianthum Cham. PAU VIOLA P PRE 

Colubrina glandulosa Perkins SAGUARAGI SI PRE 

Cordia superba Cham. BABOSA BRANCA P PRE 

Crataeva tapia L. TAPIÁ P PRE 

Cupania oblongifolia Mart. PAU MAGRO P DIV 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. IPÊ VERDE SI DIV 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. JACARANDÁ DA BAHIA P PRE 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne & 
Planch. MARIA MOLE P DIV 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong ORELHA DE MACACO P PRE 

Erythrina verna Vell. 
MULUNGU (ERITRINA 
VERMELHA) P DIV 

Eugenia brasiliensis Lam. GRUMIXAMA C DIV 

Eugenia involucrata DC. CEREJA DO RIO GRANDE SC DIV 

Eugenia stipitata McVaugh ARAÇÁ BOI P DIV 
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Eugenia uniflora L. PITANGA ST DIV 

Euterpe edulis (Mart.) PALMEIRA JUÇARA NP DIV 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms. PAU D’ALHO ST DIV 

Genipa americana L. JENIPAPO SI DIV 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. CANDEIA P DIV 

Guazuma ulmifolia Lam. MUTAMBO P PRE 

Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos IPÊ AMARELO NP DIV 

Holocalyx balansae Micheli ALECRIM DE CAMPINAS NP DIV 

Inga edulis Mart. INGÁ DE MACACO SC PRE 

Inga laurina (Sw.) Willd INGÁ BRANCO SI PRE 

Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn INGÁ QUATRO QUINAS P PRE 

Jacaranda macrantha Cham. JACARANDÁ CAROBA P DIV 

Joannesia princeps Vell. BOLEIRA P DIV 

Lecythis pisonis Cambess. SAPUCAIA C DIV 

Licania tomentosa (Benth.) OITI SI DIV 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. AÇOITA CAVALO P(SI) PRE 

Machaerium aculeatum Raddi JACARANDÁ DE ESPINHO P DIV 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze MARICÁ P PRE 

Peltophorum dubium (Spreng.) CANAFÍSTULA P DIV 

Peschiera fuchsiaefolia (A. DC.) Miers LEITEIRA P DIV 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. PAU JACARÉ P DIV 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel JABUTICABA ST DIV 

Pouteria torta (Mart.) Randlk. ABIU ST DIV 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Rob. EMBIRIÇU P(SI) DIV 

Psidium cattleianum Sabine ARAÇÁ AMARELO SC DIV 

Psidium guajava L. GOIABA P PRE 

Pterigota brasiliensis Allemao PAU REI ST DIV 

Pterocarpus violaceus Vogel PAU VIDRO NP DIV 

Pterogyne nitens Tul. AMENDOIM BRAVO SI DIV 

Rapanea ferruginea (Ruíz & Pav.) Mez. CAPOROROCA FERRUGEM P DIV 

Rhamnidium elaeocarpus Reissek CAFEZINHO SC PRE 

Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. ARATICUM P DIV 

Schinus terebinthifolius Raddi AROEIRA VERMELHA P PRE 

Shizolobium parahybae (Vell.) Blake GUAPURUVU P DIV 

Solanum pseudoquina A.St. Hill. QUINA DE SÃO PAULO P DIV 
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Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. IPÊ CINCO FOLHAS P DIV 

Spondias mombin L. CAJÁ SC DIV 

Swartzia apetala Raddi ARRUDA VERMELHA ST DIV 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman PALMEIRA BABA DE BOI P(SI) DIV 

Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. IPÊ ROXO ST DIV 

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex A.DC.) 
Standl. IPÊ AMARELO CASCUDO P(SI) DIV 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. IPÊ ROXO DE BOLA P(SI) DIV 

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith IPÊ BRANCO 
SI 

(ST) DIV 

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. QUARESMEIRA P PRE 

Trema micrantha (L.) Blume GRANDIÚVA P PRE 

Triplaris americana L. PAU FORMIGA P PRE 

Fonte: Embrapa (????); Mori, Piña-Rodrigues e Freitas (2012); Santana, Silva e Silva (20??); IEMA 

(????); Barbosa et. al. (2015); Pereira et. al. (2010). 
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10 ANEXO 3 – Questionário utilizado nas entrevistas com os 

Desbravadores (crianças e pais), Presidente da Associação de Moradores e 

Diretora do CE José Bonifácio  

Você conhecia / já tinha ido na área do plantio antes? 

Qual foi impressão quando chegou na área de plantio ou pelas fotos que viu? 

O que te motivou a ir no plantio? 

Você gosta / gostou de plantar? 

Foi sua primeira vez realizando um plantio? 

Você sentiu que estava combatendo o desmatamento? (exclusiva p/ os pais) 

Você voltou na área depois da atividade de plantio? 

Você iria em uma nova ação de plantio? 

Como seus amigos e família reagiram quando você falou que ia plantar árvores? 

Você comentou com seus amigos / professores da sua escola sobre o plantio? 

Você compartilhou as fotos / notícias dos plantio com os amigos? 

Saber que o plantio saiu nas notícias te motiva mais a participar de novas ações ou 

saber das notícias é indiferente, tipo iria de qualquer forma? 

Ver as matérias / notícia mudou algo na sua relação com o meio ambiente? 

O plantio mudou sua percepção / visão do Meio Ambiente? (exclusiva p/ crianças e 

pais participantes do plantio) 

Você acredita que plantar/ter esse contato direto muda sua percepção do meio 

ambiente? (exclusiva p/ Presidente da Associação e Diretora) 

Você poderia me dizer como?  

Como você acha que estarão as mudas que você plantou daqui a 10 anos? 

(exclusiva p/ crianças e pais participantes do plantio) 

Você conhece o trabalho de reflorestamento realizado no MBV? (exclusiva p/ os 

pais, Presidente da Associação e Diretora) 

Acredita que o reflorestamento dessa área é importante (MBV)? (exclusiva p/ os 

pais, Presidente da Associação e Diretora) 

Você iria juntamente com seu filho em uma nova ação de plantio? (exclusiva p/ 

Presidente da Associação e Diretora) 

Você já viu alguma situação em que o MBV estava pegando fogo? Como você se 

sentiu sabendo que as mudas que você plantou poderiam ter sido destruídas? 
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Você acha que o desmatamento ilegal será interrompido em um ponto no futuro? 

(exclusiva p/ os pais, Presidente da Associação e Diretora) 

O que vocês acham que podemos fazer para que a população que vive próxima às 

áreas desmatadas combatam o desmatamento? (exclusiva p/ os pais, Presidente 

da Associação e Diretora) 

Você apoia organizações contra o desmatamento? (exclusiva p/ Presidente da 

Associação e Diretora) 

Você acredita que as ações realizadas com os alunos do CEJB trouxeram impactos 

positivos? Poderia me dizer como? (exclusiva p/ Diretora) 

Você acredita que a metodologia utilizada foi assertiva? (exclusiva p/ Diretora) 

O que você acha que poderíamos mudar nas abordagens que fizemos para 

aumentar o engajamento e o interesse das crianças? (exclusiva p/ Diretora) 
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11 ANEXO 4 – Material de conscientização utilizado nas visitas à 

Comunidade Do Boa Vista 
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12 ANEXO 5 – Questionário utilizado nas visitas na Comunidade do Boa 

Vista 

Qual seu nome? 

Qual sua idade? 

Você conhece o Reflorestamento no Morro Boa Vista? 

Se sim, qual sua opinião sobre o Projeto? 

Quantas pessoas moram na casa? 

Se pudesse escolher um local para depositar o lixo, onde seria? 

Você tem interesse em conhecer de perto o trabalho realizado no morro?  

Caso tenha interesse, gostaria de participar de uma visita técnica junto com a defesa 

civil? 

O que você de fazer hortas para a comunidade onde se tem bolsões de lixo? 

Como acontece a coleta de lixo na região? 

Alguma sugestão para o projeto? O que poderia melhorar? 
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13 ANEXO 6 – Questionário utilizado com os participantes do Projeto 

Jovem EcoSocial 

Nome (opcional) 

Qual sua idade? 

Faço parte do Projeto Jovem EcoSocial como: 

 Jovem. 

 Monitor. 

 Coordenador. 

 Não faço parte do EcoSocial. 

Qual seu território? 

Você conhecia / já tinha ido na área do plantio antes? 

Sim. 

Não. 

Qual foi sua impressão quando chegou na área de plantio? 

O que te motivou a ir no plantio? 

Você gostou de plantar? 

Sim. 

Não. 

Foi sua primeira vez realizando um plantio? 

Sim. 

Não. 

Você iria em uma nova ação de plantio? 

Sim. 

Não. 

Talvez. 

De uma maneira geral, o plantio no Morro Boa Vista: 

Superou minhas expectativas. 

Ocorreu dentro do esperado. 

Foi abaixo do esperado. 

Você acha que o conteúdo aprendido na ação de reflorestamento no Morro Boa 

Vista pode ser aplicado à realidade do seu território? 

Totalmente aplicável. 

Pouco aplicável. 
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Nada aplicável. 

Prefiro não responder. 

Como você avalia a linguagem utilizada na ação de reflorestamento do Morro Boa 

Vista? 

Compreensível. 

Regular. 

Técnica e complicada. 

Qual o seu interesse pessoal por ações de reflorestamento? 

Muito interessado. 

Pouco interessado. 

Nada interessado. 

Você acredita ser capaz de reproduzir as atividades aprendidas no plantio? 

Sim. 

Não, preciso de mais conteúdo teórico. 

Não, preciso de mais práticas. 

Como seus amigos e/ou família reagiram quando você falou que ia plantar árvores? 

Você compartilhou as fotos / notícias do plantio com os amigos? 

Sim. 

Não. 

Saber que o plantio saiu nas notícias te motiva mais a participar de novas ações ou 

saber das notícias é indiferente, tipo iria de qualquer forma? 

Me motiva mais, sim! 

Não, iria de qualquer forma. 

É legal saber que virou notícia, mas iria de qualquer forma. 

Ver as matérias / notícia mudou algo na sua relação com o meio ambiente? 

O plantio mudou sua percepção / visão do Meio Ambiente? Como? 

Como você acha que estarão as mudas que você plantou daqui a 10 anos? 

Deixe aqui um comentário, sugestão ou crítica! 


