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RESUMO 

 

Conforme a sociedade foi se desenvolvendo economicamente, os impactos desse 

desenvolvimento se tornaram cada vez mais visíveis, afetando e colocando em risco 

a preservação de ecossistemas de imensa pluralidade e riqueza. Nesse cenário surge 

a necessidade de ressignificar essas áreas, promovendo ações que visem a 

restauração da flora, através de uma abordagem focada na integração social e o 

estímulo a uma consciência ambiental. O presente trabalho tem como objetivo analisar 

a viabilidade do ponto de vista social, ambiental e técnico, da implantação de um 

cordão de frutíferas em consórcio com Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANCs) em uma área degradada do Morro Boa Vista, Niterói / RJ, estimulando o 

engajamento dos moradores da comunidade local por meio do fornecimento das 

culturas produzidas aos mesmos. Foi concluído, através do levantamento dos custos 

das operações e recursos, que a implantação de um reflorestamento alternativo na 

localidade promoveria inúmeros benefícios aos moradores, conseguindo atender até 

55 famílias por ano com os cultivares, além de reduzir os custos em aproximadamente 

40%, quando comparado ao reflorestamento tradicional normalmente empregado. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Reflorestamento, Frutíferas, Viabilidade 
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ABSTRACT 

 

 

As the society has developed economically, the impacts of this growth have become 

increasingly visible, affecting and putting at risk the preservation of ecosystems of 

immense biodiversity and natural resources. In this scenario, the necessity to re-signify 

these areas arises, promoting actions aiming at the restoration of the flora, through an 

approach focused on social integration and the stimulation of environmental 

awareness. The present work intends to analyze the viability, from the social, 

environmental and technical points of view, of the implementation of a string of fruit 

trees in a consortium with Non-Conventional Food Plants (NCFPs) in a damaged area 

of Morro Boa Vista, Niterói / RJ, promoting the engagement of the local community 

residents by supplying them with the crops produced. It was concluded, through the 

analysis of the costs of operations and resources, that the implementation of an 

unconventional reforestation in the locality would promote several benefits to the 

population, supplying 55 families per year with the crops produced, and would also 

reduce the costs by approximately 40% , when compared to the traditional 

reforestation currently applied. 

 

 

KEY WORDS : Reforestation, Fruitful, Viability 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, tornam-se cada vez mais evidentes as consequências das ações 

antrópicas sobre o meio ambiente ao longo da história da humanidade. Evidencia-se 

que o surgimento de áreas degradadas conduz o ser humano a conviver com as 

consequências provenientes dos impactos ambientais causados, prejudicando a sua 

saúde, seu ambiente e, como consequência, sua qualidade de vida (KOHLRAUSCH; 

JUNG, 2015). 

Aponta-se um conjunto de causas como responsáveis pelo processo de 

degradação atual, responsável por afetar diversas partes do mundo, nesse contexto, 

pode-se destacar: as práticas inadequadas na agropecuária, crescimento 

populacional, construções de complexos industriais e atividades humanas (BALSAN, 

2006; PINTO et al., 2013).  

 Nesse contexto, destaca-se a Mata Atlântica, um bioma que se estendia desde 

o Rio Grande do Norte até o estado do Rio Grande do Sul, por meio de uma larga 

faixa latitudinal ao longo da costa do Brasil segundo Rizzini (1997). Porém, passou 

por diferentes ciclos econômicos, os quais tinham a sua concentração na região 

litorânea e foram responsáveis por sua fragmentação e desmatamento (ALMEIDA, 

2016). 

 O bioma Mata Atlântica caracteriza-se como um hotspot de biodiversidade, 

apresentando diversas delimitações espaciais, variantes de acordo com interesses 

ecológicos, políticos, ambientais ou de gestão de seus proponentes (MITTERMEIER 

et al. 2004).  

Além de ser um dos biomas mais biodiversos do mundo, pode-se destacar a 

sua grande relevância para o abastecimento de água e regulação do clima. Outros 

aspectos que podem ser levantados são: a sua contribuição frente ao 

desenvolvimento econômico por meio do turismo, produção de madeiras e outros 

recursos e no abrigo de comunidades tradicionais (IIS, 2013).  
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Figura 1:  Mapa da área original do Bioma Mata Atlântica 

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF) 

 

Os fragmentos florestais urbanos estão associados a resquícios de vegetação 

natural envoltos por uma arquitetura urbana, restringindo-se a parques, pequenas 

matas em propriedades privadas e reservas. Têm um papel fundamental nas cidades, 

pois permitem uma melhoria na qualidade de vida da população através do uso da 

vegetação na amenização dos impactos antrópicos (FEIBER, 2004). 

Um exemplo a ser abordado é a Floresta da Tijuca, pois a mesma tem um papel 

fundamental na adsorção de material particulado e no processo de sequestro de 

carbono. Portanto, mesmo que representem uma parcela pequena no âmbito 



18 
 

nacional, a conservação de fragmentos remanescentes de Mata Atlântica e 

reflorestamento é necessária à mitigação da concentração de CO2 na proximidade 

urbana (ARBILLA; SILVA, 2018).  

 Uma área muito conhecida, em similar situação à floresta da Tijuca, por estar 

inserida no tecido urbano, é o Morro Boa Vista, localizado no município de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro. Sua vegetação é constituída pelo bioma Mata Atlântica,  e 

apresenta uma imensurável importância do ponto de vista ambiental, pois está 

previsto para ser definido, em seu interior, o Parque Natural Municipal Águas 

Escondidas, caracterizado por ser o maior parque central da cidade com uma área de 

mais de 62 hectares e abrigar nascentes (PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 

2020).  

De maneira geral, tratando-se da situação atual, no contexto ambiental, esta 

pode ser caracterizada como o reflexo de uma série de decisões que foram tomadas 

anteriormente. Portanto, deve-se reduzir esses impactos deixados como legado por 

uma geração anterior e focar na prevenção e precaução para que essa reserva natural 

possa ser mantida (POTT; ESTRELA, 2017).  

 Destacada sua importância, o Morro Boa Vista já vem sendo alvo de um árduo 

trabalho de reflorestamento desde 2009, pela Companhia de Limpeza Urbana de 

Niterói - CLIN, a qual tem por objetivo recuperar a flora do local através de diversas 

técnicas de conservação e de recuperação de área degradada, acarretando o retorno 

da fauna e, com isso, garantindo uma melhor qualidade de vida para os moradores da 

localidade (JESSICA et al., 2019). 

 Um dos percalços enfrentados são as queimadas na região, de modo que o 

projeto visa a recuperação de áreas que sofreram com esse problema ao longo da 

história. Em razão disso, além da preocupação com a produção de mudas e o seu 

plantio, se torna necessário estabelecer um planejamento para a manutenção dos 

aceiros, acarretando um maior gasto de tempo e recursos (A TRIBUNA, 2019).  

 Nesse contexto, torna-se necessário estabelecer uma conexão da área de 

preservação com a comunidade do entorno, expandindo e elucidando os benefícios 

do reflorestamento aos moradores de maneira prática e tangível, valorizando a 
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importância destes e seu papel de destaque na recuperação de uma importante área 

verde de Niterói.  

 Não sendo um problema de fácil solução, este projeto propõe outra linha de 

ação, com estratégia diferente de atuação, que teve como objetivo analisar a 

viabilidade da recuperação de área degradada do Morro Boa Vista, Niterói, através da 

implantação de um cordão de frutíferas em consórcio com Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANCs). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade técnica / econômica / social da recuperação de área 

degradada do Morro Boa Vista, Niterói, através da implantação de um cordão de 

frutíferas em consórcio com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), como 

forma de garantir uma fonte de frutas e plantas alimentícias não convencionais aos 

moradores do Morro Boa Vista, estimulando uma maior valorização dos serviços 

ambientais prestados pela área recuperada e favorecendo a promoção de uma maior 

integração e comprometimento da população com o trabalho de recuperação do local. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

De forma a cumprir plenamente com o objetivo proposto, tem-se como 

obrigatório atingir os seguintes objetivos parciais: 

 

• Selecionar e caracterizar a área degradada no Morro Boa Vista para fins de 

sua recuperação; 

• Elaborar um plano de implementação de recuperação vegetal para a área; 

• Identificar o consórcio de espécies frutíferas / PANCs, incluindo, mas não 

limitado a: linhas de plantio, espécies a serem utilizadas, etc; 

• Avaliar a proposta frente às outras metodologias de recuperação já em prática 

no Morro, visando avaliar: efetividade, impactos ao meio e à população; 

• Elaborar conclusões e recomendações  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Mata Atlântica 

 

3.1.1 Contexto histórico 

A Mata Atlântica é caracterizada pela composição de formações florestais 

nativas, podendo-se abordar a Floresta Ombrófila Densa, Mata de Araucárias, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Estacional 

Decidual, além de ecossistemas associados, como os manguezais, campos de 

altitude, vegetações de restingas, encraves florestais do Nordeste e brejos 

interioranos (MMA, 2020).  

Representa uma das maiores florestas tropicais do planeta, destacando-se por 

ser o primeiro bioma explorado durante o período da colonização europeia no Brasil. 

A sucessão de ciclos econômicos e a expansão constante da população na região ao 

longo dos últimos quinhentos anos acabaram por promover o comprometimento da 

integridade ecológica dos ecossistemas singulares do bioma. Através da história de 

colonização da região, pode-se resgatar as origens dessa grave crise ambiental  

(DEAN, 1995; COIMBRA-FILHO e CÂMARA, 1996). 

Além de se destacar por ser uma das regiões mais ricas do mundo em 

biodiversidade, a Mata Atlântica é reconhecida por fornecer serviços ecossistêmicos 

considerados essenciais para a população que habita em sua extensão. As florestas, 

assim como os demais ecossistemas responsáveis por sua composição, destacam-

se na produção, regulação e abastecimento de água, equilíbrio e regulação climática, 

fertilidade e proteção dos solos, produção de alimentos, preservação de um 

patrimônio histórico e cultural bem abrangente, além de outras funções (MMA, 2020). 

 

3.1.2 Fauna e flora 

Tratando-se da fauna, pode-se destacar a imensa quantidade de espécies 

endêmicas, ou seja, são caracterizadas assim por não poderem ser encontradas em 

outra local do mundo. Constatam-se 73 espécies endêmicas de mamíferos, incluindo 

21 espécies e subespécies de primatas. De acordo com os levantamentos já 

realizados, há indicações que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 270 
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mamíferos, 370 espécies de anfíbios e cerca de 350 espécies de peixes (SCHÄFFER; 

CAMPANILI, 2010). 

Destacam-se, dentro da riquíssima fauna da Mata Atlântica, algumas espécies 

que apresentam uma ampla distribuição, marcando presença em outras regiões, 

podendo-se citar a onça-pintada, onça-parda, anta, corujas, gaviões, além de 

inúmeras outras espécies (APREMAVI, 2020).  

Apesar de ter sofrido com a redução e a fragmentação, é estimado que a Mata 

Atlântica possua cerca de 20.000 espécies vegetais, correspondendo a algo entre 33 

a 36% das espécies que existem no Brasil. Caso seja comparada com a Floresta 

Amazônica, de maneira proporcional ao seu tamanho, a Mata Atlântica apresenta uma 

maior diversidade ecológica (SCHÄFFER; CAMPANILI, 2010). 

A fragmentação florestal é responsável pela redução da área florestal e geração 

do efeito da borda, além de prejudicar a conservação dos recursos naturais e 

promover alterações no equilíbrio ambiental. As condições de temperatura, radiação 

solar e umidade são modificadas e o equilíbrio do sistema acaba por ficar 

comprometido (SANTOS et al., 2017).  

Pode-se evidenciar que uma significativa parcela de espécies da Mata Atlântica 

se encontra ameaçada de extinção. A pequena parte do bioma que restou está 

distribuída em centenas de milhares de fragmentos florestais, sem conexão e de 

pequena dimensão, que abrigam populações de muitas das espécies (SILVA et al, 

2017).    

 

3.2 Árvores frutíferas de clima tropical 

 

A América do Sul se destaca por apresentar um amplo cultivo de frutíferas de 

clima tropical e os seus frutos possuem um alto valor econômico. Essas espécies se 

adaptam a regiões que apresentam temperatura média anual superior a 22ºC e 

precipitações bem distribuídas ao longo das quatro estações do ano (FRONZA; 

HAMANN, 2015).  
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3.3 Árvores frutíferas no Brasil 

 

O Brasil se destaca por ser um dos principais centros de origem e diversidade 

de plantas frutíferas, abrigando uma grande variedade de espécies nativas cujos 

frutos podem ser destinados à alimentação humana. Do ponto de vista histórico, as 

frutíferas nativas, em sua maioria, foram pouco exploradas e valorizadas. Porém, com 

o decorrer do tempo e voltando-se para os dias atuais, estas vêm sendo cada vez 

mais apreciadas (VIANI; RODRIGUES, 2005). 

 

 

3.4 Plantas Alimentícias Não Convencionais 

 

Em 2008, o Biólogo e Professor Valdely Ferreira Kinupp foi responsável pela 

criação do termo PANC, referindo-se a todas as plantas que apresentam uma ou mais 

partes que podem ser utilizadas na alimentação, sendo cultivadas ou espontâneas, 

exóticas ou nativas que não se encontram em nosso cardápio diário (KELEN et al., 

2015).  

São caracterizadas como plantas que ainda não sofreram um estudo completo 

da comunidade científica ou foram exploradas pela sociedade como um todo, o que 

resulta em um consumo regional e difícil aceitação nas demais regiões do país (Brasil, 

2010). 

Entretanto, pode-se destacar que a classificação de uma planta como 

alimentícia não convencional é realizada através da análise do seu hábito de 

consumo. Um vegetal que seja utilizado comumente em uma área, pode ser 

caracterizado como não convencional em outra região (FONSECA et al., 2018). 

As PANCs, por estarem adaptadas aos mais diversos ambientes, resgatam os 

bioprocessos e fortalecem a soberania alimentar, de modo que estas devem ser 

manejadas de acordo com o interesse em sua propagação e as condições do solo, 

mantendo a biodiversidade (KELEN et al., 2015). 
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3.5 Práticas de recuperação de área degradada  

 

Este processo de restauração de uma área degradada tem como objetivo 

promover o restabelecimento dos processos naturais, os quais têm a responsabilidade 

de retornar a vegetação ao mais próximo possível de sua condição anterior, sendo 

fundamentado nos processos da dinâmica das florestas, especialmente os que estão 

atrelados à regeneração natural (MORAES et al., 2013).  

 

3.5.1 Aceiros 

 

Os aceiros podem ser caracterizados como barreiras construídas ou naturais, 

limpas de vegetação de maneira completa ou parcial, e apresentam uma largura 

variável, instaladas previamente aos incêndios. Portanto, destaca-se por ser uma 

atividade de prevenção (ICMBIO, 2010).  

Um fator muito importante e que deve ser destacado em relação à utilização de 

aceiros é que estes necessitam de uma manutenção periódica, ou seja, é de extrema 

importância que estejam sempre capinados, impedindo que ocorra a propagação do 

fogo por falta de vegetação no local (IBRAM, 2019).  

 

3.5.2 Análise de solo 

 

É o único método, antes de ser realizado o plantio, que permite obter o 

conhecimento sobre a capacidade do solo em fornecer nutrientes para as plantas. 

Destaca-se por ser o método mais simples, eficiente e econômico de diagnose da 

fertilidade do solo, além de constituir uma base imprescindível para a determinação 

das recomendações de quantidades de fertilizantes e corretivos, a fim de aumentar a 

produtividade das culturas (CARDOSO et al., 2009).  

 

3.5.3 Plantio em nível 

 

Se caracteriza como uma das práticas mais simples e que possui uma grande 

eficácia no controle da erosão do solo. Este processo consiste em obedecer às 

niveladas básicas do terreno, favorecendo a realização das operações agrícolas em 
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nível. A utilização desta prática é responsável por reduzir pela metade as perdas de 

solo por erosão, caso seja comparada com a implantação da cultura morro abaixo  

(ARP; BOLONHEZI,  2012).  

 

3.5.4 Forma de plantio  

 

A disposição geométrica na forma de triângulo é muito utilizada no 

Reflorestamento do Morro Boa Vista pelos funcionários da Companhia de Limpeza de 

Niterói, já tendo sido empregada em uma significativa parcela do morro, favorecendo 

excelentes resultados na recuperação da área.  

Porém, mesmo não sendo um modelo muito utilizado, apresenta características 

como a equidistância entre as plantas, conforme pode ser visto na Figura 2, utilização 

do terreno de forma uniforme, permissão do trânsito em três sentidos e possibilita um 

aumento de 15% no número de plantas por área quando comparado ao sistema 

quadrado. Além desses fatores, pode-se destacar a abrangência de uma maior área 

do solo por meio de uma maior aproximação do sistema radicular, visto que o 

quadrático deixa espaços de cobertura no solo e superfície (FACHINELLO; 

NACHTIGAL; KERSTEN, 2008). 

 

  

Figura 2: Esquema de plantio em forma de triângulo. 

 

Fonte: elaboração própria, 2020 
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3.5.5 Classificação e determinação das espécies para plantio 

 

Destaca-se que a composição das espécies para recuperação varia durante a 

sucessão, devendo ser divididas em grupos ecológicos ou sucessionais, de modo que 

cada grupo corresponde a uma fase do processo de regeneração. A classificação das 

espécies em quatro grupos ecológicos foi inicialmente sugerida por Budowski, em 

1965. Nessa classificação, as pioneiras e as secundárias iniciais estão mais 

relacionadas ao início do processo, enquanto as secundárias tardias e as clímaxes 

são referentes ao estágio mais avançado (MORAES et al., 2013). 

Outro critério de seleção que pode ser empregado consiste na definição de dois 

grupos de plantio, formados por espécies de preenchimento, as quais se caracterizam 

pelo rápido crescimento e densa cobertura de copa e por espécies de diversidade, 

que abrangem todos os grupos sucessionais (pioneiras, secundárias e tardias) 

(GANDOLFI et al., 2007; NAVE; RODRIGUES, 2007). Essa classificação é 

empregada pelos funcionários da CLIN e tem apresentado resultados satisfatórios na 

recuperação da área do Morro Boa Vista, conforme evidenciado através de conversas 

com os funcionários e visitas ao local.  

 

 

3.5.6 Formação de cobertura morta 

 

Verifica-se em solos descobertos uma degradação acelerada de matéria 

orgânica, acarretando uma redução da atividade biológica e um aumento das perdas 

por erosão. A cobertura morta, constituída de palha ou resíduos vegetais, é 

responsável pela proteção do solo contra o impacto direto das gotas de chuva, 

favorecendo a diminuição do escoamento superficial (EMBRAPA, 2012).  

 

3.6 Plantio em consórcio 

 

O consórcio de plantas caracteriza-se pelo cultivo de duas ou mais culturas em 

uma mesma área e, ao mesmo tempo, vigora como uma prática de extrema 

importância para a produção de grãos, hortaliças, frutas, além de outras culturas, 

apresentando muitas vantagens ambientais e econômicas. Um fator importante a ser 
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destacado é que as plantas, quando em consórcio, não devem competir entre si por 

luz, nutrientes e água (MAPA, 2017).  

Na consorciação, os aspectos básicos que devem ser considerados os mais 

importantes são a escolha do melhor arranjo de plantio, das espécies que serão 

utilizadas para compor o sistema e a definição da população de plantas. Aborda-se 

que estes aspectos têm um papel fundamental para a obtenção de níveis tecnológicos 

desejados, proporcionando um bom rendimento (FILHO et al., 2016).  

 

3.6.1 Época do Plantio 

 

Tratando-se das PANCs, verifica-se que cada uma possui uma exigência sazonal 

diferente e uma grande parcela é extremamente resistente, apresentando uma maior 

oferta de alimentos durante o ano, mesmo em regiões afetadas pela ocorrência de 

fortes chuvas, ondas de calor ou períodos de frio (CANAL AGRO, 2020).  

Tratando-se de pomares de frutíferas, a época mais propícia para o plantio das 

mudas de raiz nua se caracteriza de Junho a Agosto, enquanto que as mudas 

comercializadas em embalagens plásticas podem ser transplantadas durante o ano 

todo, desde que sejam realizadas irrigações nos períodos de estiagem. Após 30 anos 

de observações, pôde-se chegar a conclusão que as plantas implantadas nos 

períodos de julho e agosto apresentam melhor desenvolvimento (FRONZA; HAMANN, 

2014). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Morro Boa Vista 

 

4.1.1 Características da região 

 

O Morro Boa Vista está localizado no Município de Niterói – RJ, latitude de 

7467661.18 m S, longitude de 694386.29 m E. O local apresenta uma área total de 

aproximadamente 22,4 hectares, compreendendo diversos bairros do município e 

destaca-se pela presença de uma nascente em seu interior, característica típica de 

regiões de bioma  Mata Atlântica.  

Apresenta uma extensa área inserida em um tecido urbano e sua vegetação de 

Mata Atlântica sofreu bastante ao longo do tempo com as ações antrópicas, porém, 

desde 2009, vem sendo recuperada através do Reflorestamento realizado pela CLIN. 

Seu terreno tem como característica principal o alto nível de inclinação, o que acaba 

por dificultar o seu acesso e o deslocamento para a realização das atividades em seus 

domínios (ROCHA et al., 2019). 

Outra característica da localidade consiste nos deslizamentos de terra e 

rolamento de rochas morro a baixo, devido a exposição do solo em determinadas 

localidades, colocando em risco a vida dos moradores da comunidade do Boa Vista, 

os quais têm as suas residências localizadas nos arredores do morro. Portanto, desta 

forma, o trabalho de recuperação da área também busca garantir condições seguras 

aos moradores e proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

 Geralmente, o conceito de degradação é associado aos efeitos ambientais que 

são considerados adversos ou negativos, e provenientes, principalmente, de 

intervenções ou atividades antrópicas. O termo dificilmente se aplica às alterações 

que ocorrem de maneira natural. Ocorre uma variação do conceito de acordo com a 

atividade em que esses efeitos são gerados, assim como dependem do campo de 

conhecimento humano nos quais são identificados e avaliados (EMBRAPA, 2008). 

 Tratando-se do Morro Boa Vista, localizado no Município de Niterói, esta área 

apresenta um solo com alto nível de degradação, de modo que em alguns locais pode 

ser verificada a exposição de rochas, solo visivelmente arenoso e áreas 
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remanescentes de queimadas.  Devido ao intemperismo ocorrido ao longo dos anos, 

na maior parte do local, e às queimadas constantes, assim como depósito de lixo, 

torna-se necessária a realização de ações antrópicas de resgate da flora (ROCHA et 

al., 2019).    

 

4.1.2 Projeto de Reflorestamento alternativo 

  

 O primeiro passo consistiu na utilização do GPS Garmin, com a finalidade de 

demarcar os pontos necessários à limitação e definição da área que será utilizada 

para o cordão das espécies. Com a importação dos pontos do GPS para o Google 

Earth, pôde-se identificar que a área a ser realizado o plantio é de 3398 m², 

correspondendo a um perímetro de 552 metros, conforme pode ser verificado na  

figura 3. 

 Na figura 3, representada abaixo, pode ser conferida uma parte da área do 

Morro Boa Vista, destacando-se em laranja o terreno que será realizado o projeto de 

consórcio de PANCs e frutíferas, visando a recuperação da área. A seta em vermelho 

representa o sentido da declividade do morro, em direção à comunidade beneficiada 

pelo projeto. 
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Figura 3: Vista aérea da área em recuperação, em laranja (F45).  

 

Fonte: Google Earth Pro, 2021 

 

 Foi feito o reconhecimento da área buscando identificar condicionantes que 

possam ter impacto na definição dos trabalhos de recuperação, mas não limitando, 

tais como: manchas de solo bastante degradado, exposição de rochas, condições de 

relevo dificultosas às operações, áreas de grande inclinação visível, tornando difícil 

até a locomoção. Na figura 4 podem ser conferidas algumas fotos retiradas do local 

que será implantado o cordão de frutíferas. 
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Figura 4: Demonstração da área experimental e sua inclinação - (A) Vista do início 
do terreno; (B) Vista da área central do terreno a ser realizado o plantio; (C) Final do 

terreno de plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, 2021 

 

 O Morro Boa Vista é contornado por diversas comunidades que interagem 

diretamente com seus domínios, porém, por conta do objetivo do trabalho que é 

proporcionar maior interação com os moradores, o cordão de plantas será implantado 

na vertente Noroeste, nos limites com a comunidade do Boa Vista. 

 Como parte dos trabalhos de preparação da área, a fim de garantir que as 

(B) 
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atividades não sejam comprometidas por queimadas, tem-se a construção dos 

aceiros, garantindo um isolamento da área à qualquer queimada proveniente da 

vegetação do entorno.  

 

4.1.3 Análise de solo 

 

 Todo o processo de amostragem foi baseado em material teórico da Embrapa 

(2014), pois esta etapa caracteriza-se como a base para o uso sustentável, racional e 

econômico dos solos. Com a amostragem correta do solo, analisa-se seus atributos 

químicos, garantindo a avaliação de sua fertilidade, seguindo a recomendação de 

Oliveira et al (2014).   

 Inicialmente, fazendo uso da enxada, foram retirados materiais da superfície 

que possam comprometer a qualidade da amostragem, podendo-se citar como 

exemplo: gravetos, folhas e outros restos culturais. Após isso, foi utilizado o trado 

holandês para escavar o local que deve ser retirada a amostra em aproximadamente 

20 cm, conforme pode ser verificado na figura 5. 

 

 

Figura 5: Etapas da coleta de solos: (A) Perfuração do solo com o trado holandês; 
(B) Coleta da amostra para o recipiente; (C) Quantidade de solo coletada por 
amostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            

(A) (B) 

 

(C) 
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Fonte: Própria, 2020 

 

 Após coletar a primeira amostra, anda-se em ziguezague na área, garantindo 

uma nova amostragem simples a cada ponto, totalizando 15 amostras. Com todas as 

coletas realizadas, estas são colocadas em um balde de plástico e bem misturadas.  

 A última etapa do processo consiste na retirada de aproximadamente 500 g 

dessa amostra composta do balde para envio ao laboratório SAFRAR Solos, em 

Uberlândia, responsável pela determinação das condições químicas e 

granulométricas do solo. De posse da análise do solo, prioriza-se a escolha das 

espécies que serão plantadas, as quais serão obtidas no Viveiro de mudas da CLIN. 

 

4.1.4 Viveiro de mudas da CLIN 

 

O Viveiro é um projeto da CLIN (Companhia Municipal de Limpeza Urbana de 

Niterói), localizado na sede da empresa, que existe desde 2005 e atende a toda 

comunidade do Município de Niterói, tendo como objetivo a produção de inúmeras 

mudas de diferentes espécies. Essas plantas são destinadas à população através de 

doações em eventos ou quando estas visitam o local. Também são muito utilizadas 

para arborização e recuperação de áreas degradadas da cidade (CLIN, 2020).  

Uma etapa muito importante realizada pelo viveiro consiste na rustificação das 

espécies que são destinadas ao reflorestamento do Morro Boa Vista, ou seja, antes 

de serem transportadas até o local do plantio, elas são expostas a déficit de água e 

sofrem uma maior exposição aos raios solares por um período de 15 a 30 dias (CLIN, 

2020). Como as condições do Morro são muito adversas e as mudanças 

climatológicas são constantes, esse processo facilita a adaptação das mudas dentro 

dessa nova área, garantindo o desenvolvimento. 

 

 

 

4.2 Etapas da recuperação da área degradada  

 

Destaca-se que a metodologia a ser empregada não se baseia apenas em 

material teórico consultado mas, também, no acompanhamento do trabalho já 
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realizado pelos funcionários da Companhia de limpeza na recuperação das áreas 

degradadas do Morro, garantindo um bom planejamento e resultados que promovam 

o desenvolvimento do cordão que será implementado e que este dialogue com a 

comunidade local, promovendo a integração tão almejada.  

Como o projeto de reflorestamento já é desenvolvido há mais de 10 anos pelos 

funcionários da empresa, estes são fundamentais no auxílio das atividades e na 

difusão dos conhecimentos necessários ao sucesso de qualquer atividade, pois detém 

a vivência das condições e desafios enfrentados. Portanto, todo o estudo e técnicas 

das etapas da atividade foram baseados no acompanhamento do trabalho já 

realizado. 

 

4.3 Escolha das Espécies 

 

 A origem das mudas é no Viveiro da Companhia de Limpeza de Niterói e, pode-

se destacar que este possui uma demanda mensal grande e diversificada, de modo a 

atender o Município, desde espécies de restinga até medicinais, incluindo frutíferas e 

PANCs do bioma Mata Atlântica. 

 Portanto, a fim de facilitar a viabilidade do projeto e garantir o fornecimento de 

mudas, visto que estas podem ter um valor significativo, serão selecionadas espécies 

de frutíferas e PANCs que já são produzidas pelo viveiro. Para a seleção das espécies 

a serem plantadas, foram considerados critérios como; grupo funcional da espécie, 

adaptabilidade e resistência às condições do morro, alta disponibilidade no viveiro, 

período de produção e função ecológica. 

Nas tabelas 1, 2 e 3, pode-se conferir as espécies de PANCs e frutíferas 

produzidas pelo Viveiro e elegíveis para o plantio. 
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Tabela 1: Espécies de frutíferas escolhidas para o plantio 

Espécies 
(nome 

popular) 
Nome científico Família 

Grupo 
Ecológico 

Grupo 
funcional 

Araçá 

amarelo 

Psidium cattleianum 

Sabine  

Myrtaceae  NP(1) P(7) 

Cajueiro Anacardium 

occidentale L.  

Anacardiaceae PI(2) P 

Jabuticabeira  Plinia cauliflora 

(Mart.) Kausel 

Myrtaceae ST(3) D(8) 

Cereja do Rio 

Grande 

Eugenia involucrata 

DC. 

Myrtaceae SC(4) D 

Sapucaia Lecythis pisonis 

Cambess. 

Lecythidaceae CI(5) D 

Cajá mirim Spondias mombin Anacardiaceae SI(6) D 

     

 (1)NP = Não pioneira 
(2)PI = Pioneira 
(3)ST = Secundária tardia 
(4)SC = Sem classificação 
(5)CI = Clímax 
(6)SI = Secundária inicial 
(7)P = Pioneira 
(8)D = Desenvolvimento 

Fonte: CLIN (2020); Santana, Da Silva e Silva (????) 
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Tabela 2: Espécies de PANCs escolhidas para o plantio 

Espécies (nome 
popular) 

Nome científico Família 
Grupo 

Ecológico 
Grupo 

funcional 

Açafrão Curcuma longa L. Zingiberaceae   

Capim limão Cymbopogon citratus Poaceae   

Erva cidreira Melissa officinalis L. Lamiaceae NP(1) D(2) 

Coentro Coriantrum sativum L. Umbelliferae.   

Coentro bravo Eryngium foetidum Apiaceae   

Hortelã-pimenta Mentha x piperita L. Lamiaceae   

(1)NP = Não pioneira 
(2)D = Desenvolvimento 

Fonte: CLIN (2020) 

 

 

Tabela 3: Espécies que são PANCs e frutíferas  escolhidas para o plantio 

Espécies 
(nome 

popular) 
Nome científico Família 

Grupo 
Ecológico 

Grupo 
funcional 

Aroeira Shinus terebinthifolius 

Raddi 

Anacardiaceae  PI(1) P(4) 

Jenipapo Genipa americana L. Rubiaceae  SI(2) D(5) 

Pitangueira Eugenia uniflora L. Myrtaceae ST(3) D 

Goiabeira Psidium guajava L. Myrtaceae PI P 

(1)PI = Pioneira 
(2)SI = Secundária inicial 
(3)ST = Secundária tardia 
(4)P = Pioneira 
(5)D = Desenvolvimento 

Fonte: CLIN (2020); Santana, Da Silva e Silva (????) 

 

4.4 Elaboração do projeto de Recuperação da Área 

 

De acordo com os objetivos propostos, a escolha das espécies, assim como 

a forma que serão plantadas, estão no núcleo deste trabalho, desta forma, este 

dimensionamento irá seguir as seguintes diretrizes: 
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4.4.1 Niveladas básicas 

 

 Esta etapa do projeto é realizada com o auxílio de uma espécie de sistema 

composto por uma base e um nível de prumo acoplado em sua parte superior, além 

da necessidade de estacas para as marcações do local. Na parte superior do terreno 

deve-se marcar uma curva de nível dispondo estacas com um espaçamento horizontal 

de 2 metros entre si, ao longo de todo o comprimento.  

 Com a primeira curva terminada, traça-se uma distância vertical de 2 metros 

para a parte mais baixa do terreno, realizando um novo estaqueamento e resultando 

em uma nova curva de nível. Após determinar essa segunda curva, o mesmo 

procedimento deve ser repetido para a parte inferior do terreno até alcançar a linha do 

aceiro.  

 

4.4.2 Linhas de Plantio 

 

Serão elaboradas linhas de plantio, alternando entre frutíferas e PANCs, 

conforme espaçamento previsto de 4 metros entre as mudas. Destaca-se que 

algumas espécies de PANCs têm a necessidade de sombreamento para o seu 

melhor desenvolvimento, portanto, estas foram alocadas nos arredores das 

frutíferas de rápido crescimento a fim de otimizar a produção e garantir 

sombreamento suficiente. 

A escolha pelo plantio em linha de determinadas espécies de PANCs se dá 

pela sua maior adaptabilidade e desenvolvimento em condições de maior 

luminosidade, ou seja, a luz solar é essencial ao seu pleno desenvolvimento. 

 

4.4.3 Escolha das espécies 

 

 O primeiro critério utilizado para a determinação das espécies baseia-se na 

interpretação da análise de solo e elucidação das espécies que teriam uma melhor 

adaptação, visto que o mesmo se caracteriza como franco-argilo arenoso. Portanto, 

pode-se conferir, na listagem das disponíveis, as espécies de frutíferas e PANCs  

selecionadas para o plantio. 

 Outro critério utilizado na seleção consiste na análise das características das 
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espécies a serem plantadas, pois a fim de promover uma maior diversidade, serão 

utilizadas frutíferas que se desenvolvem rápido e outras de crescimento lento, assim 

como PANCs. 

 

4.5 Avaliação dos Trabalhos de Recuperação 

Este trabalho tem como parte de seus objetivos comparar os resultados das 

ações de recuperação ambiental já implementadas pela CLIN, com relação à esta 

nova abordagem de uso consorciado da área, para esta comparação serão 

considerados os seguintes critérios: 

 

4.5.1 Efetividade 

 

Analisando-se a efetividade do projeto, será realizado o levantamento da 

quantidade de alimentos produzidos, assim como número de famílias alcançadas. 

Para isso, é necessária a realização de uma estimativa de produção de acordo com 

as espécies de frutíferas e PANCs e o seu período produtivo.  

De forma oportuna, dado fugir ao horizonte de tempo de realização do 

presente trabalho, é sugerido para trabalho futuros o acompanhamento da área, assim 

como das ações de manutenção, por um período de 5 anos após o plantio, a fim de 

assegurar o desenvolvimento das espécies, escopo este já aceito pela equipe da 

CLIN.  

As ações de manutenção empregadas pela CLIN no reflorestamento 

tradicional consistem em uma média de  3,2 formações de aceiros e 3,4 capinas da 

área por ano, variando de acordo com a necessidade do local, de modo que a capina 

é realizada apenas pelo período de 5 anos, enquanto os aceiros são refeitos por 10 

anos. Tratando-se da abordagem alternativa, é proposta a média de 3,2 para a capina 

da área e formação de aceiro 2,8 vezes por ano, pelos mesmos respectivos períodos 

que o reflorestamento tradicional da CLIN. 

Como o foco do trabalho é promover a inclusão da sociedade no projeto 

desenvolvido e beneficiá-la com as frutas e PANCs produzidas no local, torna-se 

necessária a avaliação do retorno financeiro para os moradores da comunidade, 

proveniente de uma possível comercialização dos produtos. Portanto, visando 
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identificar a efetividade, serão levantados os custos de implantação dos projetos de 

reflorestamento, além dos valores de comercialização das espécies produzidas com 

base no período produtivo e quantidade.  

 Para verificação da efetividade, foram levantadas as quantidades produzidas 

por cada espécie, assim como o seu preço de comercialização, objetivando-se 

analisar o impacto do ponto de vista econômico à comunidade. 

 

Tabela 4: Espécies de frutíferas e PANCs escolhidas para o plantio e suas 
produtividades 

Nome 
Tempo 

p/prod. 

Produção 

(kg/planta/ano) 

Mudas 

plantadas 

Produção 

esperada 

(kg/ano) 

Fonte 

Araçá amarelo 4 anos 1,3 13 16,9 Gomes et al. (2010) 

Cajueiro 3 anos 49 14 686 Embrapa (2020) 

Jabuticabeira 5 anos 40 14 560 Gomes (2017) 

Cereja do Rio 

Grande 

3 anos 50 13 650 Mondini (2018) 

Sapucaia 8 anos 0,3 14 4,2 GreenMe (2020) 

Cajá mirim 8 anos 6,9 13 89,7 Queiroz (2015).  

Açafrão 10 

meses 

0,3 13 3,9 Oliveira (2002) 

Capim limão 4 meses 3 13 39 Carvalho et al. (2005).  

Erva cidreira 4 meses 0,1 13 1,3 A Feira (2021). 

Coentro 2 meses 2,8 13 36,4 Nascimento et 

al.(2015). 
Coentro bravo 3 meses 0,019 13 0,247 Soliva .  (2018). 

Hortelã-

pimenta 

2 meses 0,36 13 4,68 Mathias (2017). 

Aroeira 3 meses 20 13 260 INCAPER (2016) 

Jenipapo 5 anos 10 13 130 Da Silva (2015). 

Pitangueira 3 anos 34,30 14 480,2 Alves (2019) 

Goiabeira 1 ano 122 14 1708 Da Costa (2019) 

 

4.5.2 Custos 

 

Tratando-se da análise de custo, deve ser destacado que o presente trabalho 

faz uma proposta alternativa ao reflorestamento implementado ao longo dos anos pela 



40 
 

Divisão de Educação Ambiental da Companhia da CLIN. Tal fato pode ser constatado 

na proposição de um plantio exclusivo de espécie de PANCs e frutíferas. 

Como o presente estudo traz uma análise da viabilidade do projeto com base 

nos investimentos e retornos, foi fundamental realizar um detalhamento  das horas 

gastas em cada etapa, com a finalidade de otimizar os processos e permitir uma 

redução de custos. Para tanto, as etapas de reflorestamento foram minuciosamente 

divididas e tiveram suas etapas detalhadas.  

A fim de analisar a viabilidade essa alternativa, serão elaboradas duas tabelas 

referentes à implantação de um reflorestamento na mesma área, uma sobre o plantio 

tradicional e a outra referente ao plantio utilizando-se espécies de PANCs e frutíferas. 

Com os valores bem definidos, torna-se mais fácil a verificação dos custos. 

Os custos da implantação do reflorestamento com frutíferas e PANCS serão 

analisados através da elaboração de indicadores financeiros, a fim de elucidar os 

resultados e a eficácia dessa nova abordagem.  

 

4.5.3 Impactos econômicos sociais 

 

Como se propõe uma nova abordagem de reflorestamento, incluindo o uso de 

espécies de frutíferas e PANCs, torna-se imprescindível a mensuração do impacto 

das atividades planejadas, comparadas às áreas que foram recuperadas pela 

metodologia e abordagem já utilizada pela CLIN (aqui tomada como business as 

usual).  

Para isso, pode-se destacar a necessidade de implementar-se um 

monitoramento das condições, utilizando-se indicadores qualitativos como: 

conservação do solo; impactos na dinâmica das queimadas; avaliação dos serviços 

ecossistêmicos culturais, participação de moradores durante o plantio expectativa de 

uso da área pelos moradores (pós formação).   

Para o monitoramento das  queimadas no local, serão realizadas visitas 

mensalmente para verificar a ocorrência ou ausência das mesmas. Em caso de 

ocorrência, os valores e áreas constatadas serão analisadas e comparadas ao longo 
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do tempo, assim como a efetividade dos aceiros no seu combate. É esperado que 

ocorra uma diminuição brusca com a implantação do projeto, mas a análise ainda 

continua sendo indispensável.  

Visando monitorar a  conservação do solo na localidade, serão levados em 

consideração os aspectos visuais, como o surgimento de rochas através de visitas e 

tratando-se das propriedades do solo, poderá ser realizada uma análise química, após 

o período de 5 anos do plantio, para verificar qual o impacto do reflorestamento na 

área sobre a recuperação e restabelecimento dos nutrientes. Para fim de verificar as 

diferenças na qualidade do solo, os resultados obtidos com essa nova análise poderão 

ser comparados aos tratos culturais da goiabeira, em referência ao presente trabalho.  

Tratando-se dos moradores, como uma proposta para trabalhos futuros, poderão 

ser realizadas reuniões para verificar o grau de engajamento e aproveitamento dos 

mesmos em relação ao trabalho desenvolvido, assim como sugestões de melhorias e 

aprimoramentos na condução e gestão do projeto. Como as PANCs têm as suas 

propriedades pouco conhecidas, nesses debates poderão ser esclarecidas dúvidas e 

verificados os impactos da utilização das mesmas na vida dos moradores. 

Além das reuniões, poderão ser distribuídos questionários à população do local, 

permitindo avaliar o nível de interação e impacto do projeto sobre a vida dos 

moradores e, o que poderia ser melhorado dentro dessa perspectiva, a fim de trazer 

favorecer a inserção da comunidade nas ações de reflorestamento e proporcionar um 

trabalho conjunto. Essa metodologia seria utilizada para verificar a atração de 

moradores para o plantio e a avaliação dos serviços ecossistêmicos à comunidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Características do local  

 

Com as realizações das visitas técnicas, semanalmente, durante os meses de 

dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foi possível a caracterização da localidade de 

implantação do projeto, permitindo o levantamento de particularidades do relevo e 

vegetação. Na maior parte da área, foi verificada a presença de uma vegetação 

rasteira, composta majoritariamente por capim.  

Em relação ao solo da localidade, na imagem abaixo pode ser conferida a 

análise realizada pelo laboratório, contribuindo ao andamento do projeto. 

 

Tabela 5: Resultado da análise química do solo  

Resultados da análise química 

pH H2O ph CaCl2 P meh 

mg/dm³ 

K+ 

mg/dm³ 

Ca²+ 

cmol/dm³ 

Mg²+ 

cmol/dm³ 

Al³+ 

cmol/dm³ 

       

5.9 5.3 11.4 147.25 2.07 1.41 0.00 

       

H + Al 

cmol/dm³ 

SB 

cmol/dm³ 

t 

cmol/dm³ 

T 

cmol/dm³ 

V 

% 

m 

% 

M.O 

dag/kg 

2.55 3.86 3.86 6.41 60 0 1.7 

Fonte: SAFRAR, 2019 

 

Tabela 6: Resultado da análise física do solo  

Resultados da análise física 

Areia 

grossa 

(g/kg) 

Areia 

fina 

(g/kg) 

Areia 

total 

(g/kg) 

Silte 

(g/kg) 

Argila 

(g/kg) 

Classificação 

textural 

      

0 0 620 110 270 Média 

Fonte: SAFRAR, 2019 
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 A análise completa do solo pode ser constatada no apêndice e concluiu que o 

mesmo é caracterizado como franco-argilo arenoso. Através da caracterização do solo 

com base na análise do laudo técnico, associada a visita ao local, foram levantadas 

características importantes ao reflorestamento da área.   

 Portanto, para realizar os cálculos de  necessidades de adubação e calagem 

para as espécies do plantio, serão utilizados os parâmetros da goiabeira como base 

de análise, visando a padronização do processo e a fim de garantir o seu 

desenvolvimento e adaptabilidade às condições do Morro Boa Vista, conforme pode 

ser verificado na tabela a seguir. 

 

Tabela 7: Recomendação de adubação de produção, de nitrogênio, fósforo e potássio, 
para goiaba. 

Teor de P 

(mg kg-¹) 

Dose de P2O5 

(g planta-¹) 

Teor de K 

(mg kg-¹) 

Dose de K2O 

(g planta-¹) 

0 - 10 60 0 - 90 120 

11 - 30 40 91 - 135 90 

>30 20 >135 60 

N: 80 g planta-¹. 

Fonte: (MANUAL DE CALAGEM  E ADUBAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2013)  

 

 

 

 Analisando-se a concentração de fósforo presente no solo do local, serão 

aplicadas 40 gramas de P2O5, tornando-se necessários 190,5 g de superfosfato 

simples. Como o cloreto de potássio apresenta, aproximadamente, 60% de K2O, e a 

concentração de K no solo é maior do que 135, os valores foram calculados com base 

nessa concentração de 60g. Em relação ao sulfato de amônio, este apresenta uma 

concentração de 21% de nitrogênio, devendo-se aplicar 70 g de N2 por planta. Por 

último, a aplicação de calcário recomendada é de 0,614 ton/ha. (GALPÃO CENTRO-

OESTE, 2017).   
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5.2 Etapas de recuperação da área degradada 

 

Com a área protegida do risco de queimadas, são adotadas as medidas 

verificadas no item 4.4, referentes a aprontar o local para o plantio das espécies de 

PANCs e frutíferas. Tratando-se da aquisição de mudas, as mesmas serão obtidas do 

Viveiro de Mudas da CLIN e o plantio adotará um espaçamento de 4 x 4 entre plantas 

e linhas, diferentemente do implementado tradicionalmente pela CLIN, a qual utiliza 

um espaçamento 2 x 2, ou seja, plantio de 1 (uma) muda por 4 m². 

Conforme o procedimento padrão adotado pelos funcionários da CLIN que 

atuam no reflorestamento, são realizadas ações de manutenção por um período após 

o plantio das mudas, pois, além da necessidade de refazer os aceiros para proteção 

contra o fogo, ainda se faz necessária a reposição das mudas que não resistiram as 

condições, assim como capina do local para controlar o crescimento desenfreado do 

capim.  

 

5.3 Avaliação dos Trabalhos 

 

5.3.1 Análise dos custos de implementação 

 

Como a proposta se dá como uma medida alternativa de seleção de espécies 

e plantio, uma das propostas do presente trabalho era permitir a análise da viabilidade 

de tal mudança e se seria viável. Portanto, nas tabelas a seguir, poderão ser 

conferidos os custos referentes à implementação de um reflorestamento normal, em 

contrapartida à um reflorestamento com espécies de frutíferas e PANCs, 

considerando-se a mesma área para ambos. A quantidade de mudas produzidas foi  

estimada a partir das doações realizadas no período analisado.  

Na tabela 3, expressa abaixo, podem ser conferidas informações referentes 

aos custos de produção das mudas no Viveiro da CLIN. 
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Tabela 8: Custos da produção de mudas 

Item Custo (R$) Unidade 

Mão de obra CLIN (hora/homem) 25,00 (R$/h) 

Número de funcionários na produção 18,00 Funcionários 

Mudas produzidas (Jan/2019 à Abr/2021) 4.318,00 Mudas (total) 

Saída de mudas  média mensal 432,00 Mudas/mês 

Custo hora-homem por muda produzida 6,00 R$ / muda 

Fonte: Adaptado de ROCHA, 2021 

 

Tabela 9: Custos da produção da unidade de muda. 

Recursos Custo 

Calcário 1,72 R$ /3 m³ 

Resíduo de poda 0,00 R$ /3 m³ 

Barro 0,00 R$ /3 m³ 

Cloreto de potássio  0,96 R$ /3 m³ 

Superfosfato Simples 3,20 R$ /3 m³ 

Sulfato de Amônia 3,56 R$ /3 m³ 

Mão de obra 57,46 R$ /muda 

Irrigação 0,35 R$ /muda 

Custo total 57,81 R$/muda 

Fonte: ROCHA, 2021 

Com a análise da tabela acima, observa-se que alguns recursos utilizados na 

produção não apresentam custo, como é caso do barro e do resíduo de poda, pois 

ambos são materiais reaproveitados de outras atividades e coletas no Município de 

Niterói. Também destaca-se que só foram considerados a mão-de-obra e a irrigação 

para caracterização dos custos totais, visto que os outros valores são desprezíveis e 

não influenciam o resultado quando calculados para o volume de uma caixinha de 

leite.   

A divisão das fases dos projetos de reflorestamento se deu em 2 (duas) partes: 

a fase operacional, a qual consiste nas etapas desenvolvidas na no preparo e 

recuperação da área, incluindo a ação do plantio e  a fase de  manutenção, 

compreendendo toda a etapa após o plantio, abrangendo a capina, reformação dos 

aceiros e a reposição das mudas mortas.  
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Tabela 10: Custo dos equipamentos empregados em cada etapa 

Etapa 
Equip. / 

Material 
Quant. 

Custo 

unitário (R$) 

Custo total 

(R$) 

Delimitação da 

área 

GPS Garmin 1 2591,04 2591,04 

Aceiros Enxada - 41,90 - 

Amostragem de 

solo 

Balde 1 16,99 16,99 

Trado 

holândes 

1 255,99 255,99 

Cavadeira 

articulada 

1 47,15 47,15 

Enxada 1 41,90 41,90 

Balança 1 54,90 54,90 

Niveladas básicas 

 

Barra de 

ferro 

3 18,90 56,70 

Nível bolha 1 9,90 9,90 

Marreta 1 21,00 21,00 

Linhas de plantio 

 

Barra de 

ferro 

- 18,90 - 

Marreta - 21,00 - 

Determinação das 

espécies 

Prancheta 1 8,50          8,50 

Caneta/lápis 1 0,79 0,79 

     

Preparo da área 

 

Enxada 4 41,90 167,60 

Roçadeira 1 2489,00 2489,00 

Abertura de berços Perfurador 1 648,47 648,47 

Calagem/hidrogel/a

dubação/ 

plantio 

Enxada - 41,90 - 

Carrinho  de 

mão 

1 164,90 164,90 

Custo Total 6574,83 

Fonte: Adaptado de ROCHA, 2021 
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Os custos apresentados nas tabelas anteriores se aplicam a ambos os 

reflorestamentos, pois o processo não sofre alteração, porém, conforme será visto a 

seguir, a parte operacional e a quantidade de mudas promovem uma alteração nos 

valores obtidos e serão fundamentais para a análise da viabilidade.  
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Tabela 11: Custo dos recursos operacionais do reflorestamento convencional 

Etapa Equip. 
Tempo 

gasto (h) 
Quant. 

Custo 
unit. (R$) 

Custo 
total (R$) 

Delimitação da 
área 

Mão de obra 1 1 25,00 25,00 

Aceiros Mão de obra 32 4 25,00  3200,00 

Amostragem 
de solo 

Mão de obra 2 2 25,00  100,00 

Laboratório - 1 48,50  48,50 

Niveladas 
básicas 

Mão de obra 16 4 25,00  1600,00 

Estaca - 213 2,13  453,69 

Tinta - 1 28,49  28,49 

Fitilho (Kg) - 1 12,74  12,74 

Pincel - 1 13,79  13,79 

Linhas de 
plantio 

Mão de obra 86 4 25,00  8600,00 

Estaca - 1035 2,13  455,82 

Determinação 
das espécies 

Mão de obra 16 1 25,00  400,00 

Preparo da 
área 

Mão de obra 72 4 25,00 7200,00 

Abertura de 
berços 

Mão de obra 17 1 25,00 425,00 

Calagem 
/hidrogel/ 

Adubação 
/plantio 

Mão de obra 57 4 25,00 5700,00 

Calcário (kg) - 208,63 1,72  358,85 

Superfosfato 

simples (kg) 

- 161,93  3,20 518,18 

Cloreto de pot. (kg) - 85  0,96  81,6 

Sulf. de amônia (kg) - 345,39  3,56 1228,20 

Hidrogel (2 kg) - 1,62 199,50 323,19 

Mudas (produção) - 850 57,81 49138,5 

Custo Total 79.911,55 

Fonte: Adaptado de ROCHA, 2021 
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Tabela 12: Custo dos recursos operacionais do reflorestamento alternativo 

Etapa Equip. 
Tempo 

gasto (h) 
Quant

. 
Custo 

unit. (R$) 

Custo total 

(R$) 

Delimitação 
da área 

Mão de obra 1 1 25,00 25,00 

Aceiros Mão de obra 32 4 25,00 3200,00 

Amostragem 
de solo 

Mão de obra 2 2 25,00 100,00 

Laboratório - 1 48,50 48,50 

Niveladas 
básicas 

Mão de obra 16 4 25,00 1600,00 

Estaca - 213 2,13 453,69 

Tinta - 1 28,49 28,49 

Fitilho (Kg) - 1 12,74 12,74 

Pincel - 1 13,79 13,79 

Linhas de 
plantio 

Mão de obra 17 4 25,00 1700,00 

Estaca - 214 2,13 455,82 

Determinaçã
o das 

espécies 

Mão de obra 4,1 1 25,00 102,50 

Preparo da 
área 

Mão de obra 71,41 4 25,00 7141,00 

Abertura de 
berços 

Mão de obra 5 1 25,00 125,00 

Calagem/ 
hidrogel/ 

adubação/ 
plantio 

Mão de obra 14 4 25,00 1400,00 

Calcário (kg) - 208,63  1,72 358,85 

Superfosfato 
simples (kg) 

- 40,7  3,20 130,24 

Cloreto de 
potássio (kg) 

- 21,4  0,96 20,54 

Sulfato de amônia 
(kg) 

- 71,4  3,56 254,19 

Hidrogel (2 kg) - 1 199,50 199,50 

Mudas (produção) - 214 57,81 12371,34 

Custo Total  29.741,19 

Fonte: Adaptado de ROCHA, 2021 
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Como se trata de um projeto contínuo, após a sua implementação, tornam-se 

necessários alguns cuidados com o desenvolvimento das mudas. As ações de 

manutenção de capina serão implementadas nos 5 (cinco) primeiros anos, pois, ao 

final desse período, estima-se que a mata estará fechada e não se terá o 

desenvolvimento do capim em razão do sombreamento, conforme observado em 

partes reflorestadas do Morro Boa Vista. 

Tabela 13: Custos de manutenção anual para o Reflorestamento 
convencional 

Etapa Recursos 
Tempo  

(h / ano) 

Quant. 

Rec. 

Custo 
unit. (R$) 

Custo total 

(R$ / ano) 

Aceiros Mão de obra 102,4 4 25,00 10.240,00 

Roçada do 
capim* 

Mão de obra 27,2 2 25,00 1.360,00 

Reposição de 
mudas 
mortas** 

Mão de obra 2 4 25,00 200,00 

Mudas - 85 57,61 4.896,85 

Custo Total Anual 16.696,85 

Fonte: Elaboração Própria 

*A roçada do capim é realizada somente nos cinco primeiros anos; 

** A reposição das mudas é realizada apenas no primeiro ano. 

 

Tabela 14:  Custos de manutenção anual para o Reflorestamento alternativo 

Etapa Recursos 
Tempo  

 (h / ano) 

Quant. 

Rec. 

Custo unit. 
(R$ / ano) 

Custo total 

(R$ / ano) 

Aceiros Mão de obra 76,8 4 25,00 7.680,00 

      

Roçada do 
capim* 

Mão de obra 22,4 2 25,00 1.120,00 

Reposição de 
mudas 

mortas** 

Mão de obra 1 4 25,00 100,00 

Mudas - 22 57,61 1267,42 

Custo Total Anual 10.167,42 

Fonte: Elaboração Própria 

*A roçada do capim é realizada somente nos cinco primeiros anos;  

** A reposição das mudas é realizada apenas no primeiro ano. 
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De posse das tabelas anteriores, podem ser verificados nas tabelas 15 e 16 a 

seguir os valores referentes à soma de todos os custos dos projetos de 

reflorestamento: 

 

Tabela 15: Custos totais de cada reflorestamento por hectare 

Tipo de 

Reflorestamento 

Custo (R$/ ha) 

Equipamentos  Operacional  Manutenção Total 

Tradicional  19.349,12 235.172,31 340.779,43 595.300,86 

Alternativo  19.349,12 87.525,57  246.519,78 353.394,47 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 16: Custos totais de cada reflorestamento para a área do projeto 

Tipo de 
Reflorestamento 

Custo Específico (R$) 

Equipamentos Operacional  Manutenção Total 

Tradicional  6.574, 83 79.911,55 115.796,85 202.283,23 

Alternativo  6.574, 83 29.741,19  83.767,42 120.083,44 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3.2 Análise do retorno financeiro 

 

 Como o projeto visa a análise da viabilidade, foi considerado um período de 10 

anos para a verificação do retorno financeiro do investimento e as vantagens de sua 

implementação à comunidade. Portanto, a seguir, pode-se conferir a produtividade 

das culturas empregadas no plantio de acordo com cada espécie.  

De posse dos dados fornecidos, são realizados os cálculos de custo. Para  

efeito de estimativa, será considerado que as espécies analisadas irão produzir a 

mesma quantidade ao longo dos anos, conforme pode ser verificado na tabela abaixo: 
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Nome  
Valor Valor da produção ao longo dos anos (R$) 

(R$ / kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Araçá amarelo 50 0 0 0 0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

Cajueiro 25 0 0 0 686 686 686 686 686 686 686 

Jabuticabeira 2,69 0 0 0 0 0 560 560 560 560 560 

Cereja do Rio 
Grande 

50 0 0 0 650 650 650 650 650 650 650 

Sapucaia 80 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,2 

Cajá mirim 35 0 0 0 0 0 0 0 0 89,7 89,7 

Açafrão 17,99 0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Capim limão 22,2 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Erva cidreira 48,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Coentro 5 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 

Coentro bravo 42 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

Hortelã0pimenta 10 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

Aroeira 8,5 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

Jenipapo 12 0 0 0 0 0 130 130 130 130 130 

Pitangueira 80 0 0 0 480,2 480,2 480,2 480,2 480,2 480,2 480,2 

Goiabeira 7,5 0 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 

TOTAL ANUAL   3.377 16.257 16.257 104.323 105.168 108.235 108.235 108.235 111.710 111.710 

Fonte: Própria
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Dentro desse contexto financeiro, torna-se necessário e de extrema 

importância a análise do retorno financeiro proveniente do investimento no projeto e 

como isso se aplica à comunidade e, com isso, permitir a avaliação se é a melhor 

forma de auxiliar os moradores a garantir uma renda extra. Portanto, no quadro 

abaixo, pode-se conferir o fluxo de caixa referente à implantação do Reflorestamento 

no Morro Boa Vista, no qual são expressos o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna 

de Retorno do investimento.  

 

Quadro 1: Fluxo de Caixa da implementação do Reflorestamento Tradicional 

FLUXO DE CAIXA - REFLORESTAMENTO TRADICIONAL (em k R$) 

Custos (K R$) 
ANOS  

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipamentos   6,6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operacionais 79,9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manutenção  18,0   11,4   11,4   11,4   11,4   11,0   10,2  10,2  10,2  10,2  

TOTAL  104,5   11,4    11,4    11,4    11,4    11,0     10,2   10,2   10,2   10,2  

Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo 

Operacional 
-104,5 -  11,4 -  11,4 -  11,4 -  11,4 -  11,0 -  10,2  -  10,2  -  10,2  -  10,2  

VPL -202,28 TIR 0% TMA 15%             

Fonte: Própria 

 

Quadro 2: Fluxo de Caixa da implementação do Reflorestamento Alternativo 

FLUXO DE CAIXA - REFLORESTAMENTO ALTERNATIVO (em k R$) 

Custos (K R$) ANOS    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipamentos 6,6 - - - - - - - - - 

Operacionais 29,7 - - - - - - - - - 

Manutenção 14,4 14,4 10,4 10,4 10,4 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

TOTAL 50,7 14,4 10,4 10,4 10,4 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Receitas 3,4 16,3 16,3 104,3 105,2 108,2 108,2 108,2 111,7 111,7 

Saldo 
Operacional 

-47,3 1,9 5,9 93,9 94,8 98,6 98,6 98,6 102,1 102,1 
          

VPL R$ 265,8 TIR 72% TMA 15%       

Fonte: Própria 
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De posse dos dados dos quadros 2 e 3, verifica-se que o VPL apresentou o 

valor de R$ 335.108,26 positivo no reflorestamento alternativo, indicando a 

possibilidade de receitas maiores que as despesas e caracterizando o investimento 

como rentável. Tratando-se da TIR, esta configurou 76%, garantindo a valorização do 

dinheiro investido com a implementação do projeto. Cenário este completamente 

contrário ao reflorestamento padrão, indicando que o uso de PANCs e frutíferas pode 

sim, ser uma ferramenta de valorização do reflorestamento e recuperação das áreas, 

em especial em território urbano, não só do ponto de vista ambiental, mas sim do 

ponto de vista econômico e de benefícios diretos à população. 

Com os resultados obtidos, pode-se realizar a análise de alguns indicadores 

comparando os dois tipos de reflorestamento, conforme será observado nos gráficos 

abaixo: 

 

Gráfico 1 – Gasto com mão de obra, na etapa do plantio, com a implementação dos 

projetos 

Fonte: Elaboração própria 
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Nos gráficos acima podem ser conferidos o tempo gasto e os valores investidos 

em mão de obra na etapa do plantio para o mesmo número de funcionários. Pode-se 

inferir que o plantio alternativo proporcionará uma economia de R$ 4300,00, pois, 

como o número de mudas é menor,  isso reflete diretamente no tempo gasto com 

transporte de materiais e equipamentos, adubação da área e o tempo gasto com o 

plantio.    

Analisando-se a quantidade de mudas que foram plantadas por m², pode-se 

chegar ao gráfico abaixo: 

Gráfico 2 - Quantidade total de mudas plantadas em cada projeto 

Fonte: Elaboração própria 

Com a análise do gráfico 2, verifica-se o plantio total de 850 mudas no 

reflorestamento convencional e 214 no alternativo. Tal fato é constatado, pois o 

reflorestamento alternativo realiza o plantio de 1 muda a cada 16 m², acarretando um 

maior espaçamento entre elas quando comparado ao reflorestamento convencional, 

o qual se caracteriza por 1 muda a cada 4 m², ou seja, um plantio mais adensado.   

Em referência aos gastos direcionados às etapas de cada reflorestamento, 

verificam-se nos gráficos abaixo a divisão dos valores investidos em cada projeto de 

reflorestamento: 
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Gráfico 3 – Gastos com o Reflorestamento convencional 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 4 – Gastos com o Reflorestamento alternativo 

Fonte: Elaboração própria 
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Com base nos gráficos expressos, verifica-se o gasto de recursos com cada 

fase do projeto em referência ao total. Em ambos, os custos com equipamentos não 

apresentam valores significativos, porém, quando se trata dos recursos de 

manutenção do reflorestamento alternativo, o valor gasto com a manutenção 

representa uma percentagem elevada do total e isso se dá em razão do baixo custo 

com a parte operacional que tem início com as etapas de recuperação de área e se 

encerra no plantio, quando comparado ao tradicional.  

Conforme se dá o desenvolvimento do projeto e o plantio das espécies, 

ocorrerá a produção de frutas e plantas alimentícias, as quais poderão ser utilizadas 

para a alimentação dos moradores do Morro Boa Vista na localidade compreendida 

pelo cordão. As frutas e PANCs têm um papel fundamental na promoção de saúde e 

fortalecimento do sistema imunológico.  

Logo, no gráfico expresso abaixo pode ser constatado a quantidade total de 

espécies produzidas ao logo dos anos. 

 

Gráfico 5 – Produção total de espécies por ano.  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Com o gráfico 5, pode-se verificar o aumento gradual de produtividade ao longo 

dos anos das espécies escolhidas para o cultivo no local.  

Analisando-se o consumo mínimo de frutas, legumes e verduras, é 

recomendado a ingestão diária de 400 gramas, por um período de 5 dias na semana. 

Essa quantidade equivale a cerca de 9 a 12% da energia diária consumida, no caso 

de uma dieta de 2.000 kcal. Considerando que uma família brasileira apresenta uma 

média de 3 pessoas, pode-se chegar a conclusão da necessidade de 27 kg de frutas 

por mês para o atendimento de uma única família, e, no cenário de 1 ano, 324 kg da 

mesma (SOUZA et al., 2019).  

Portanto, no gráfico abaixo consta a quantidade de famílias que poderão ser 

atendidas pelo projeto ao longo do período analisado: 

 

Gráfico 6 – Famílias atendidas com a produção anual do reflorestamento alternativo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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ambientais, com uma contrapartida direta de serviços e benefícios – incluindo-se 

econômicos – à população.  

 

6 PROPOSTAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

Implementar monitoramento das condições, utilizando-se indicadores 

qualitativos como: 

• Conservação do solo;  

• Impactos na dinâmica diminuição das queimadas 

• Avaliação dos serviços ecossistêmicos culturais, 

• Participação de moradores durante para o local do plantio  

• Expectativa de uso da área pelos moradores (pós formação).    
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7 CONCLUSÕES 

O atual projeto de Reflorestamento do Morro Boa Vista implementado pela 

CLIN  ao longo dos anos trouxe tem sido fundamental à preservação e resgate da 

vegetação do local e qualidade de vida dos moradores, estabelecendo uma conexão 

entre o campo social e ambiental. 

Nesse contexto, surge a importância de novas ideias para agregarem e dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido, apresentando alternativas que garantam 

resultados e benefícios à sociedade. Portanto, o projeto de reflorestamento proposto 

busca trazer uma nova forma de plantio com frutíferas e PANCs, direcionando os 

resultados e impactando positivamente os moradores do local.   

Com a análise de todo o estudo desenvolvido, pode-se concluir que a 

implantação do reflorestamento alternativo no Morro Boa Vista trará resultados e 

impactos significativos do ponto de vista ambiental e social, pois além de estimular a 

preservação do local, garantirá o fornecimento de frutas e plantas alimentícias não 

convencionais aos moradores da comunidade.  

Tratando-se da viabilidade de implementação do reflorestamento alternativo, a 

análise financeira demonstrou ser um bom investimento ao longo prazo, promovendo 

uma economia de aproximadamente R$ 82.200,00, equivalente a 40,63%, além dos 

benefícios gerados com a comercialização ou consumo das cultivares produzidas no 

local. 

Mesmo com o retorno financeiro, claramente diferindo esta metodologia das 

tradicionais, o ganho extra com a alimentação, em nada diminui o valor imaterial dos 

serviços ambientais representados pela recuperação da área, pelo contrário, somente 

vem somar-se.  

Conforme o projeto de reflorestamento alternativo seja implantado e as mudas 

sejam cultivadas, espera-se promover a integração da comunidade e o fortalecimento 

de uma parceria que garantirá a preservação de uma significativa área no Município 

de Niterói.   
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9 ANEXO  1 – Lista de espécies Frutíferas produzidas no viveiro da CLIN 

Espécies (nome vulgar) Científico  Família 

Abiu Pouteria torta (mart.) Radlk.  Sapotaceae  

Abricó de macaco Couroupita guianensis aubl. Lecythidaceae 

Açaí  Euterpe oleracea mart. Palmae 

Araçá amarelo Psidium cattleianum sabine  Myrtaceae  

Aroeira Shinus terebinthifolius raddi Anacardiaceae  

Cajueiro Anacardium occidentale l.  Anacardiaceae 

Fruta de conde Rollinia mucosa (jacq.) Baill. Annonaceae 

Jenipapo Genipa americana l. Rubiaceae  

Inga  Inga vera willd Fabaceae 

Jabuticabeira  Myrciaria cauliflora (mart.) 
O.berg  

Myrtaceae 

Jeniparana Gustavia augusta l. Lecythidaceae 

Monguba Pachira aquatica aubl. Bombacaceae 

Oiti Licania tomentosa(benth.) 
Fritsch 

Chrysobalanace
ae 

Pau viola Cytharexyllum Verbanaceae 

Pitangueira Eugenia florida dc Myrtaceae 

Sabiá Mimosa caesalpiniifolia Fabaceae 

Sapucaia Lecythis pisonis cambess. Lecythidaceae 

Sete cascas Samanea tubulosa (benth.) 
Barneby & j.w.grimes 

Fabaceae 

Tapiá Crateva tapia l. Caparidaceae 

Araticum Rollinia sericea (r.e. F.) R.e.f. Annonaceae 

Cajá Spondias venulosa Anarcardiaceae 

Cajá mirim Spondias mombin Anacardiaceae 

Inga de macaco Inga edulis Fabaceae 
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Biribá Rollinia mucosa Annonaceae 

Pitombeira Talisia esculenta Sapindaceae 

Ingá branco Inga laurina (sw.) Willd. Fabaceae 

Ora-pro-nobis Pereskia aculeata Cactaceae 

Princesinha de 
Copacabana 

Eugenia copacabanensis Myrtaceae 

Grumixama Eugenia brasiliensis Lam. Myrtaceae 

    Fonte: (CLIN, 2020) 

 

10  ANEXO  2 – Lista de espécies PANCs produzidas no viveiro da CLIN 

Espécies (nome vulgar) Científico  Família 

Açafrão Curcuma longa L.  Zingiberaceae 

Alfavaca Ocimum gratissimum L. Lamiaceae 

Araticum Annona classiflora Mart. Annonaceae 

Assa peixe Vernonia ferrugínea Less. Asteracea 

Begônia Begonia semperflorens. Begoniaceae 

Capim limão Cymbopogon citratus Poaceae 

Chaya Cnidoscolus aconitifolius Euphorbiaceae 

Erva cidreira Melissa officinalis L. Lamiaceae. 

Coentro Coriantrum sativum L. Umbelliferae. 

Coentro bravo Eryngium foetidum Apiaceae 

Guaco Mikania glomerata Spreng. Asteraceae 

Hibisco Hibiscus sabdariffa D. C. Malvaceae. 

Hortelã-pimenta Mentha x piperita L. Lamiaceae 

Murta Murraya paniculata Rutaceae 

Ora-pro-nobis Pereskia aculeata. Cactaceae 

Saião Kalanchoe brasiliensis Cambess Crassulaceae 

Oiti Licania tomentosa(benth.) Fritsch Chrysobalanaceae 



72 
 

Jenipapo Genipa americana l. Rubiaceae  

Aroeira Shinus terebinthifolius raddi Anacardiaceae  

Pitangueira Eugenia florida dc Myrtaceae 

Açaí  Euterpe oleracea mart. Palmae 

Fonte: (CLIN, 2020) 
 
 
 

11  ANEXO  3 – Lista de espécies que são PANCs e Frutíferas produzidas no 

viveiro da CLIN 

Espécies 
(nome vulgar) 

Científico  Família 

Açaí  Euterpe oleracea mart. Palmae 

Aroeira Shinus terebinthifolius raddi Anacardiaceae  

Jenipapo Genipa americana l. Rubiaceae  

Monguba Pachira aquatica aubl. Bombacaceae 

Oiti Licania tomentosa(benth.) Fritsch Chrysobalanaceae 

Orelha-de-
macaco 

Enterolobium contortisiliquum (vell.) Morong Fabaceae 

Pitangueira Eugenia florida dc Myrtaceae 

Tapiá Crateva tapia l. Caparidaceae 

Araticum Rollinia sericea (r.e. F.) R.e.f. Annonaceae 

Fonte: (CLIN, 2020) 
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12 APÊNDICE 4 – Valor de venda dos cultivares 

Nome Valor (R$ / kg) 

Araçá amarelo 50,00 

Cajueiro  25,00 

Jabuticabeira   2,69 

Cereja do Rio Grande  50,00 

Sapucaia  80,00 

Cajá mirim  35,00 

Açafrão  17,99 

Capim limão  22,20 

Erva cidreira  48,20 

Coentro  5,00 

Coentro bravo  42,00 

Hortelã-pimenta  10,00 

Aroeira  8,50 

Jenipapo  12,00 

Pitangueira  80,00 

Goiabeira  7,50 

Fonte: AgroBonfim (2021); Ceasa RJ (2021); Ceasa Vitória (ES) (2021);  

Centro Natural (2021); Mori (2019). 
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13 ANEXO  5 – Análise de solo realizada pela empresa Safrar Solos 

Fonte: Safrar Solos, 2020 


