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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a exploração de lenha em áreas com 

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Caatinga do Estado do Rio Grande do Norte. 

A coleta dos dados foi realizada entre 2015 e 2016, por meio de entrevistas com uma amostra 

de proprietários de 30 áreas com PMFS e aplicação de questionário. Cerca de 63,3% dos PMFS 

tinham área até 750 ha, com produtividade variando entre 83 e 263 st/ha. A maioria (70%) 

tinha até três anos de atividade de exploração e o principal produto explorado foi a lenha para 

consumo direto. O corte da lenha estava sendo terceirizado em 83,3% das áreas e realizado 

pelos proprietários nas demais. Grande parte dos proprietários (43,3%) encontrou dificuldade 

para contratação de pessoal capacitado para o corte, que foi realizado com motosserra em 

66,7% das propriedades e com machado e foice em 13,3%. Em 30% das áreas havia exploração 

ilegal de lenha antes do PMFS e em 63,3% das propriedades a Reserva Legal foi demarcada 

por ocasião da elaboração do PMFS. Para 87,7% dos proprietários entrevistados o manejo 

florestal sustentável foi considerado economicamente interessante. Em relação às principais 

dificuldades encontradas, 80% dos proprietários citaram a falta de fiscalização da exploração e 

do comércio de lenha clandestina e os demais citaram a demora da autorização pelo órgão 

ambiental para o início das atividades de exploração. Apesar das dificuldades, a maioria dos 

proprietários declarou que pretende continuar com o manejo florestal. 

 

Palavras-chaves: Energia renovável; Madeira; Região Nordeste. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to diagnostic the logging practices in areas showing a Sustainable 

Forest Management Plan (SFMP) from Caatinga in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. 

Data were collected between 2015 and 2016, by interviews with farm owners from 30 areas 

that showed a SFMP and by application of a questionnaire. About 63,3% of SFMP had an area 

up to 750 ha, with productivity varying between 83 and 263 st/ha. The majority (70%) had up 

to three years of exploration activity and the main explored product was firewood for direct 

consumption. The wood slashing was being outsourced in 83% of the areas and accomplished 

by the farm owners in the others. Most of the farm owners (43,3%) found obstacles to hire 

trained workforce for slashing, which was performed using chainsaw in 66,7% of the 

properties and using axe and sickle in 13,3% of the properties.  In 30% of the areas, there was 

an illegal exploration of firewood before the SFMP and in 63,3% of the properties the Legal 

Reserve was delimited by the occasion of SFMP elaboration. To 87,7% of farm owners that 

were interviewed, the sustainable forest management was considered economically interesting. 

Regarding the main obstacles found, 80% of the farm owners mentioned the lack of inspection 

of the exploration and the clandestine trade of firewood, and the others mentioned the delay of 

authorization by the environmental agency for starting the exploration activities. Despite these 

obstacles, most of the owners stated that they intend to keep the forest management. 

 

Key words: Renewable energy; Wood; Northeast region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga é considerada como um dos grandes biomas brasileiros, ocupando uma 

área com cerca de 844.453 km², equivalente a 11% do território nacional, distribuída pelos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, sudeste do Piauí, oeste de 

Alagoas e Sergipe, região norte e central da Bahia e uma faixa estendendo-se ao norte de 

Minas Gerais (MMA, 2016). 

Nos últimos anos a Caatinga tem sido desmatada de forma acelerada e desordenada, 

principalmente devido ao consumo de lenha nativa, sendo explorada de forma ilegal e 

insustentável, principalmente para fins industriais e domésticos, sobre pastoreio e à conversão 

de áreas para pastagens e agricultura, o avanço no desmatamento chega a 46% da área do 

bioma (MMA, 2016). 

Além disso, a Região Nordeste apresenta alta dependência pelos recursos florestais em 

sua matriz energética (RIEGELHAUPT; PAREYN; GARIGLIO, 2010). No Rio Grande do 

Norte, por exemplo, a demanda energética por lenha e carvão vegetal representavam 47,4% 

da demanda total no setor industrial e 53,4% no setor residencial (SEDEC, 2006). 

Entre as alternativas para suprimento sustentável de lenha está o manejo florestal da 

Caatinga, uma vez que a Silvicultura ainda é um desafio em função de déficit hídrico, 

condições inadequadas de solo ou alto custo de investimento inicial (RIEGELHAUPT; 

PAREYN, 2010).  

O manejo florestal sustentável é de grande relevância para a manutenção da Caatinga, 

pois as espécies do bioma apresentam bom potencial para produção de lenha; adaptação e 

tolerância às secas; baixo custo de implantação; possibilidade de complementação e 

convivência com outros usos do solo; além de benefícios sociais (RIEGELHAUPT; 

PAREYN, 2010). 

Neste cenário, o manejo florestal sustentável deve ser considerado como componente 

da estratégia de conservação e também como elemento para o desenvolvimento sustentável da 

Região Nordeste (RIEGELHAUPT; PAREYN, 2010), pelo fornecimento de energia renovável, 

redução de impactos e conservação da biodiversidade da Caatinga, e geração de emprego e 

renda, contribuindo para o desenvolvimento da região (RIEGELHAUPT; PAREYN; 

GARIGLIO, 2010; GOMES; ALVES, 2010). 
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Meunier (2014), observou que de um lado há a forte demanda por biomassa florestal 

para uso como energia e, por outro, há o despreparo do setor florestal, incluindo-se aí o poder 

público e os agentes produtivos para atendê-la. A mesma autora, realizando análises de 

sustentabilidade de Planos de Manejo Florestal Sustentável no estado de Pernambuco, 

também já havia observado uma carência de dados e informações sobre esses Planos, 

principalmente em relação à sua localização, caracterização física, bem como em relação aos 

sistemas de exploração empregados, incluindo métodos e organização do trabalho.  

 

1.1. Caatinga 

A Caatinga cobre uma grande área da região Nordeste do Brasil, sendo mais ou menos 

contínua, dominada por um clima semiárido e bordejada por áreas de clima mais úmido. Esta 

vegetação é classificada em dois tipos: (i) apresenta plantas com características adaptadas ao 

déficit hídrico (caducifólias, herbáceas anuais, suculência, acúleos e espinhos, predominância 

de arbustos e árvores de pequeno porte, cobertura descontínua de copas); e (ii) apresenta 

algumas espécies endêmicas (RODAL; SAMPAIO, 2002). 

A vegetação deste bioma é caracterizada como heterogênea em relação a sua 

composição e aparência, em algumas extensões ocorre uma mata rala ou aberta, e em outras, o 

solo aparece quase descoberto, expondo arbustos isolados (SILANS, SILVA; BARBOSA, 

2006).  Apresenta porte arbóreo relativamente baixo, atingindo em média 5 metros de altura, e 

raramente observa-se a continuidade do dossel, possuindo troncos e galhos com baixo 

diâmetro e a maioria das espécies com folhagem decídua na estação seca (QUEIROZ; 

RAPINI; GIULIETTI, 2006).  

As espécies dominantes do bioma apresentam adaptações, tais como alta capacidade 

de regenerar por brotação de tocos, cepas e raízes; rápida resposta e alta taxa de crescimento 

em períodos úmidos; e caducifólia e redução marcada do metabolismo em períodos secos 

(RIEGELHAUPT; PAREYN; GARIGLIO, 2010). 

Isaia et al. (1992) realizaram um mapeamento no estado do Rio Grande do Norte da 

vegetação nativa lenhosa e identificaram três tipos característicos de vegetação. O Tipo 2, 

caracterizado por vegetação arbustiva-arbórea aberta, com porte médio de 3 m de altura, baixo 

índice de cobertura do solo e sub-bosque quase ausente, ocorrendo em locais com solos rasos, 

pedregosos e quase sempre com afloramentos rochosos. O Tipo 3, caracterizado por 
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vegetação arbustiva-arbórea fechada, com porte médio de 3 a 4 m de altura, alto grau de 

cobertura do solo, maior variabilidade fisionômica em função da presença de sub-bosque e da 

diversidade de espécies lenhosas, ocorrendo predominantemente em todo estado. E o Tipo 4, 

caracterizado por vegetação arbórea fechada, com porte médio de 4 a 5 m de altura, com 

árvores emergentes em número significativo, alto grau de cobertura do solo e presença de sub-

bosque, ocorrendo com maior intensidade no norte do estado e também nas encostas de serras, 

com exceção daquelas muito rochosas. 

A Caatinga apresenta alta diversidade de espécies endêmicas, mas fortemente 

modificada pela ação antrópica (GIULIETTI et al., 2004). Grande parte da população que 

reside no domínio da Caatinga necessita dos recursos da sua biodiversidade para 

sobrevivência (LOIOLA; ROQUE; OLIVEIRA, 2012). Para Gomes (2013) a supressão da 

vegetação nativa do semiárido brasileiro ocorre há séculos, seja pela utilização das áreas de 

Caatinga para pastagem extensiva em regime de sobre pastoreio, ou também pelo 

desmatamento das áreas para a implantação de culturas agrícolas e pastagens cultivadas. 

Sampaio et al., (2002) destacam também a supressão da vegetação para abastecimento da 

demanda por lenha e carvão vegetal.  

A exploração extrativista ilegal dos recursos naturais da Caatinga tem alcançado 

índices preocupantes (PEREIRA FILHO; SILVA; CÉZAR, 2013) e, em 2008, foi verificado 

que 46% da sua vegetação original tinha sido desmatada (MMA, 2010). Diante disso, a maior 

parte da vegetação da Caatinga encontra-se em estádio de sucessão secundária, com uma parte 

em direção à desertificação, mas ainda uma boa parte encontra-se possível de recuperação, 

podendo ser explorada de forma sustentável (FERREIRA FILHO; BAKKE, 2010).  

Na maioria dos levantamentos feitos na Caatinga constata-se que a ação do homem 

tem conduzido a vegetação a um processo de sucessão secundária e que as espécies lenhosas 

pioneiras como jurema-preta (Mimosa tenuiflora) e marmeleiro (Croton blanchetianus) são as 

mais frequentes, com destaque ainda para a presença de outras espécies como catingueira 

(Caesalpinia bracteosa), mororó (Bauhinia cheilantha), mofumbo (Combretum leprosum) 

(PEREIRA FILHO; SILVA; CÉZAR, 2013). No estrato herbáceo destacam-se gramíneas 

como as milhãs (Brachiaria plantaginea e Panicum sp.), capim rabo-de-raposa (Setaria sp.) e 

capim panasco (Aristida setifolia); Dicotiledôneas como mata-pasto (Senna obtusifolia) 

alfazema-brava (Hyptis suaveolens), malva-branca (Sida cordifolia), feijão-de-rola (Phaseolus 

patyroides), centrosema (Centrosema sp), erva-de-ovelha (Stylosanthes humilis), manda-
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pulão (Croton sp.), bredo (Amaranthus sp.), dentre outras (PEREIRA FILHO; SILVA; 

CÉZAR, 2013).  

Considerando a importância econômica e ecológica do bioma Caatinga para a 

população do Nordeste, como a geração de renda, observando o nível de alterações que este 

bioma está submetido, é justificada a preocupação com a biodiversidade deste ecossistema, 

sendo necessário a realização de estudos que forneçam subsídios para a conservação e o uso 

racional dos recursos existentes (ARAÚJO; SILVA, 2010).  

 

1.2. Consumo de lenha na Região Nordeste 

O Brasil tem elevada dependência por lenha, que é utilizada como energético no setor 

industrial cerâmico de 52,3%, no setor residencial de 24,6%, e no setor agropecuário de 

23,9% (MME, 2015).  

Em 2006 foi estimada para a região Nordeste uma demanda do mercado de lenha de 

25,1 milhões de estéreos por ano, nos setores industrial e comercial e mais 9,4 milhões de 

estéreos para o setor residencial, sendo totalizado 34,5 milhões de estéreos de lenha 

comercializados anualmente (RIEGELHAUPT; PAREYN, 2010).  

Em 2011 a Região Nordeste produziu aproximadamente 30 milhões de estéreos de 

lenha (IBGE, 2016). Foram 22,7 milhões de estéreos de lenha e 616.541 toneladas de carvão 

vegetal provenientes de florestas nativas, equivalente a 7,3 milhões de estéreos de lenha, 

considerando a relação de 85 kg de carvão por estéreo de lenha (SOARES et al., 2006). Deste 

total, somente 1,1 milhão de estéreos foram provenientes de reflorestamento (IBGE, 2016). 

No estado da Paraíba, em 2004, o consumo de lenha era de aproximadamente quatro 

milhões de estéreos, representando 39% do balanço energético (SUDEMA, 2004). 

Riegelhaupt e Pareyn (2010) afirmam que 24,2% da energia consumida no estado da Paraíba 

advêm do carvão vegetal e 32,6% da lenha, onde 56,8% da energia do estado provêm de sua 

vegetação nativa, sobretudo da Caatinga, que originalmente cobria mais de 80% da Paraíba. 

Contudo, a partir de dados do IBGE (2015), a produção de lenha na Paraíba foi de 

apenas 470 mil estéreos em 2013. O balanço energético desse estado demonstra que a 

demanda de lenha industrial/comercial é atendida apenas com 13,9% de lenha proveniente de 

manejo florestal (SUDEMA, 2004).  
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Para Travassos e Souza (2014) a Paraíba tem uma realidade florestal que pode ser 

considerada idêntica à dos demais estados do Nordeste, tendo também alta dependência da 

lenha e do carvão vegetal como matriz energética, tanto no setor domiciliar como no 

industrial, em seus processos produtivos.  

Porém, no estado do Ceará, a produção a partir de manejo florestal sustentado é 

bastante significativa, atingindo quase 28% da demanda. É importante destacar que o Ceará é 

o estado com maior concentração de Planos de Manejo Florestal do Nordeste, tendo 44% do 

número de Planos, 35% da área manejada e 32% do volume anual autorizado (APNE, 2014). 

Isso explica a maior participação do manejo florestal no atendimento da demanda. 

(NDAGIJIMANA; PAREYN; RIEGELHAUPT, 2015).  

Em Pernambuco no ano de 2007 foi estimado a produção de 232.000 estéreos nas 

áreas manejadas. Somando a lenha autorizada nos desmatamentos e a oriunda do manejo 

florestal, havia uma oferta total de 549.000 estéreos por ano, e essa oferta legalizada de 

vegetação nativa atendia apenas 13,7% da demanda. Mesmo considerando que parte do 

restante da demanda fosse atendida por meio de produtos de poda de cajueiros e de 

algarobais, restava uma quantidade muito significativa da demanda que era atendida pelo 

desmatamento ilegal (PAREYN, 2010). 

As indústrias cerâmicas destacam-se como grandes consumidoras de lenha, necessária 

para as atividades de queima de seus produtos e secagem artificial. Como a lenha é a fonte de 

combustível mais barata ela se consolidou como a principal fonte energética desta indústria. 

Isto tem preocupado a sociedade e os gestores públicos por ser um fator que contribui para o 

desmatamento sistemático (CTGÁS, 2012). 

Na Paraíba existem dois polos produtores de cerâmica, sendo um deles na região de 

João Pessoa e outro em Santa Luzia. Juntos consomem aproximadamente 900.000 st.ano
-1

 de 

lenha (REINALDO FILHO; BEZERRA, 2010). Também devido à proximidade geográfica, a 

lenha extraída é transportada para os estados vizinhos (TRAVASSOS; SOUZA, 2014). Só o 

Rio Grande do Norte, maior produtor de telhas do Brasil, consume aproximadamente 1,2 

milhões de estéreos de lenha (CTGÁS, 2012). 

Somente o segmento produtivo de cerâmica vermelha apresentou um consumo anual 

em torno de 8 milhões de estéreos de lenha, sendo o grupo dos principais consumidores deste 

insumo energético no setor industrial do Nordeste (REINALDO FILHO; BEZERRA, 2010).  
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Uma pesquisa feita em 1992, no Rio Grande do Norte, estado escolhido por 

representar, com boa margem de segurança, a realidade ambiental, social e econômica do 

Nordeste, indicou que 52% do total de energia consumida nos setores industrial/comercial 

eram procedentes de material lenhoso da Caatinga, tendo o setor cerâmico como o maior 

consumidor (MACHADO; GOMES; MELLO, 2010 apud LEHTONEN, 1992). 

O setor cerâmico continua altamente dependente de lenha, sendo também considerado 

como um dos mais produtivos do Rio Grande do Norte (ADESE, 2007). A lenha é 

considerada como a principal fonte energética dessas industriais, para alimentar os fornos 

responsáveis pela queima de materiais. Estima-se que para a produção de um forno de telha 

são consumidos, em média, 15 estéreos de lenha (NASCIMENTO, 2006; REINALDO 

FILHO; BEZERRA, 2010). 

A produção brasileira de cerâmica vermelha para tijolos/blocos e telhas, foi 

respectivamente, de 55,2 e 18,4 bilhões de peças/mês, atingindo 73,7 bilhões de peças/mês em 

2008. A região Nordeste tem uma produção de 1.595,88 mil milheiros/mês, sendo responsável 

por 21,25% da produção brasileira (MME, 2009).  

Segundo dados da ANICER (2016), as indústrias de cerâmica vermelha podem ser 

classificadas em micro e pequenas empresas, quase sempre em organização simples e 

familiar. O número de empresas relacionadas ao setor de olarias e cerâmicas no Brasil, em 

2003, era de aproximadamente 12 mil, as quais geraram 650 mil empregos diretos, 2 milhões 

de indiretos e com um faturamento anual de R$ 6 bilhões. 

No estado de Sergipe, 53% do material combustível consumido pelas cerâmicas era 

procedente de floresta nativa, sendo o restante costaneira de Pinus (24%), bambu (12%) e 

Eucalyptus (11%) (MACHADO; GOMES; MELLO, 2010). 

1.3. O manejo florestal na Caatinga 

O novo Código Florestal (Lei 12.651 de 25/05/2012) no Artigo 3°, inciso VII, define o 

Manejo Florestal como sendo “administração da vegetação natural para a obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a 

utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da 

flora, bem como a utilização de outros bens e serviços”. 
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De forma simples, o manejo florestal pode ser definido como um conjunto de 

intervenções realizadas em uma área florestal, para obter produtos e serviços sem 

comprometer a capacidade produtiva e a diversidade biológica (GARIGLIO, 2010). O manejo 

florestal visa a produção racional de produtos e subprodutos florestais em regime de 

rendimento sustentável (IDEMA, 2016). 

O manejo florestal é regido por legislação federal e/ou estadual específica, para áreas 

de vegetação nativa. Para a sua implementação é necessário um Plano de Manejo Florestal 

Sustentável, elaborado por responsável técnico habilitado e aprovado pelo órgão ambiental 

estadual responsável (MARQUES; PAREYN; FIGUEIREDO, 2011). 

Segundo a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, a exploração de florestas nativas e 

formações sucessoras, sendo de domínio público ou privado, dependerá da aprovação prévia 

de Plano de Manejo Florestal Sustentável que contemple técnicas de condução, exploração, 

reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura 

arbórea forme. 

O principal objetivo que é exigido pela legislação florestal, é orientar a produção 

madeireira da floresta, tendo melhor aproveitamento dos recursos, aumentando a rentabilidade 

da atividade, reduzindo o impacto da exploração, diminuindo os riscos de trabalho e 

promovendo a sustentabilidade (FRM BRASIL, 2016). 

No estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar nº 272, de 03 de março de 

2004, estabelece que a exploração de florestas e formações sucessoras, de domínio público ou 

de domínio privado, acontecerá através de uma prévia aprovação pelo órgão estadual 

competente do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISNEMA), como também da adoção de 

técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados 

ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Assim, nesse estado, a aprovação do PMFS foi 

transferida para o IDEMA – Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

O manejo florestal sustentável segue três princípios fundamentais: deve ser 

ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo (SFB, 2013). Sendo 

assim, há dois pontos importantes a serem considerados no manejo florestal: a existência e/ou 

disponibilidade de vegetação e a existência de consumo que justifique e viabilize a produção 

(MMA, 2008). 



10 

 

Na Região Nordeste, o manejo da Caatinga para fins madeireiros teve início em 1982, 

no Estado do Rio Grande do Norte, com a implantação de dois planos de manejo para 

produção de carvão vegetal, com o objetivo de atender a demanda de uma fábrica de cimento 

instalada no município de Mossoró (RIEGELHUPT; PAREYN; GARIGLIO, 2010). Apesar 

de ter sido experimentado desde o início da década de 1980, o manejo da Caatinga foi 

proposto formalmente no início da década de 1990, com a aprovação da Instrução Normativa 

nº 01, de 25 de fevereiro de 1994, do IBAMA. 

A área de vegetação da Caatinga sob manejo florestal é dividida em talhões anuais, 

onde apenas um talhão é explorado anualmente, sendo que o restante permanece com a 

cobertura vegetal no decorrer de todo o ciclo de corte. Assim, essa dinâmica de exploração, 

com manutenção da cobertura florestal, irá contribuir significativamente para a conservação 

da biodiversidade (GARIGLIO, 2015). 

A exploração madeireira em Planos de Manejo Florestal Sustentável da Caatinga na 

maioria das vezes é realizada por corte raso, com eventuais restrições a árvores isoladas, em 

ciclo de corte de 15 anos, que é definido pelo Incremento Médio Anual e o estoque 

disponível, assumindo-se que a recuperação do estoque original dar-se-á pela regeneração 

natural, principalmente por rebrota de cepas (MEUNIER, 2014). 

O manejo florestal na Caatinga apresenta viabilidade econômica e sustentabilidade 

técnica (RIEGELHUPT; PAREYN; GARIGLIO, 2010). Além disso, segundo Riegelhaupt e 

Pareyn (2010), também apresenta as seguintes vantagens: 

- Adaptação e tolerância ás secas - A maioria das espécies são caducifólias e tem 

diversas adaptações morfofisiológicas para tolerar a seca e o fogo, destacando entre elas, a 

capacidade de rebrota por tocos e raízes. Assim, o risco de perda do recurso florestal por secas 

extraordinárias é muito baixo.  

- Baixo custo de implementação - O investimento inicial necessário para colocar sob 

manejo a Caatinga varia de R$ 38 a R$ 58 por hectare, incluindo a elaboração e aprovação do 

plano de manejo conforme a legislação vigente e assistência técnica para seu 

acompanhamento. Com produtividade média de 10 st/ha/ano, representando este valor de duas 

a três vezes menos que em plantios florestais. 
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- Rápida resposta produtiva - O tempo desde a decisão de implantar o manejo até sua 

entrada em produção é, em média, de um ano, enquanto para os plantios esse tempo pode 

variar de sete a quinze anos. 

- Complementação e convivência com outros usos do solo - Nas áreas sob manejo 

florestal para fins madeireiros é possível realizar outras atividades produtivas, como a 

pecuária, a extração de produtos florestais não-madeireiros (fibras, cascas, frutas nativas, mel, 

fitoterápicos, etc.). 

- Impactos ambientais positivos - As áreas sob manejo, associadas às de Reserva Legal 

e de Preservação Permanente, mantém a cobertura florestal e evitam o desmatamento. 

- Benefícios sociais - O manejo florestal pode ser implementado por médios e grandes 

produtores, gerando renda também no período seco.  

- Conservação de outros valores e serviços ambientais - Valores culturais próprios da 

Caatinga e seus habitantes são conservados nas áreas manejadas, assim como os múltiplos 

serviços ambientais da floresta nativa. 

O manejo florestal também possibilita o desenvolvimento de outras atividades 

produtivas, como apicultura e extração de produtos não madeireiros, que, concomitantemente 

com as áreas manejadas, geraram renda complementar. Além disso, o manejo permite a 

sustentabilidade produtiva, evitando processos de degradação e reduzindo os riscos de 

desertificação, com impacto direto na viabilidade das propriedades rurais e manutenção do 

homem no campo, evitando processos de pobreza rural e urbana (PAREYN, 2010). 

O manejo florestal da Caatinga teoricamente tem três grandes beneficiários: (i) o 

produtor rural: tendo o manejo como uma alternativa produtiva na sua propriedade para gerar 

renda de maneira sustentável; (ii) o consumidor, nesse caso indústrias e comércios: obtendo 

sua fonte de energia de forma legalizada e regularizada; e (iii) o Estado: exercendo a gestão 

sustentável das florestas, com geração de emprego e renda e legalizando a produção e o 

consumo de produtos florestais (PAREYN, 2010). 

Em 2012 foram levantados 588 Planos de Manejo Florestal (PMFS) ativos em áreas de 

Caatinga, representando 67% do total de planos protocolados nos órgãos responsáveis. Com 

relação à área manejada, estimam-se que quase 400 mil ha. Considerando uma superfície do 

bioma de 850.000 km
2
, com uma área de remanescentes em torno de 50%, apenas 0,9 % da 
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área de vegetação nativa está sob regime de manejo florestal sustentado (APNE, 2016). No 

Rio Grande do Norte a mesma estimativa indicou 40 Planos de manejo ativos, tendo uma área 

manejada de 31.896 ha (APNE, 2016).  

 

1.4. Impactos ambientais do Manejo Florestal 

O manejo florestal da Caatinga contribui com a conservação de forma direta, 

mantendo a diversidade na área manejada e, de forma indireta, evitando o corte em outras 

áreas que podem ser direcionadas para a criação de Unidades de Conservação (BORGES-

NOJOSA et al., 2010).  

Em estudo realizado no Rio Grande do Norte por Pareyn et al. (2010), após 11 anos de 

observação da dinâmica de regeneração de uma área experimental, os autores confirmam que o 

manejo florestal não afetou negativamente a diversidade arbórea, tendo inclusive contribuído 

para o aumento do número de espécies. Assim, uma questão importante no manejo das 

florestas nativas é a recuperação do estoque original e isso reflete tanto na sua sustentabilidade 

como na sua capacidade produtiva.  

Com base nos resultados de seis áreas experimentais, pode-se afirmar que a utilização 

de diferentes tipos de cortes não implica em diminuição da riqueza de espécies arbóreas, 

sendo que, as espécies dominantes permaneceram as mesmas na vegetação regenerada após o 

corte, e surgiram novas espécies nas áreas manejadas (RIEGELHAUPT; PAREYN; 

BACALINI, 2010). 

Em Cuité-PB foram comparados alguns parâmetros fitossociológicos de áreas 

manejadas com a área de Reserva Legal, com aproximadamente 30 anos de idade. A análise 

do extrato arbóreo concluiu que na Reserva Legal existiam 29 espécies, distribuídas em 14 

famílias. No talhão explorado com 7 anos de idade foram encontradas 25 espécies e 11 

famílias; enquanto que no talhão explorado com 2 anos de idade foram registradas 21 espécies 

pertencentes a 11 famílias (ALMEIDA, 2014). 

A exploração dos talhões também gera impactos sobre a fauna local, embora haja 

poucos estudos sobre o tema, as informações disponíveis indicam que estes impactos são 

temporários, com tendência de recuperação da diversidade de espécies animais na medida em 

que a vegetação vai se recuperando (MOURA, 2010). 
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As abelhas, a diversidade da herpetofauna e da mastofauna nas áreas manejadas tende 

a diminuir no período imediatamente após a exploração, aumentando à medida que a 

vegetação se recupera (MOURA, 2010). 

Prado et al. (2010) ao estudarem a mastofauna em áreas com manejo florestal 

sustentável, observaram diversidade elevada de espécies, havendo pequena diferença entre os 

talhões manejados e a reserva legal, devido à grande mobilidade destes animais. 

A manutenção das propriedades do solo depende diretamente da sustentabilidade da 

atividade florestal. Diante disso, Gomes e Alves (2010) analisaram o impacto do manejo 

sobre o solo em área de Caatinga com solo tipo Plintossolo Pétrico Concrecionário. Ao 

comparar as propriedades do solo entre os talhões e a Reserva Legal, os autores concluíram 

que o manejo alterou significativamente os teores de matéria orgânica do horizonte A, porém 

sem reduzir a espessura, nem a estrutura do solo. Os autores também concluíram que pH, 

CTC e densidade aparente não foram alterados pelo manejo. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

Este trabalho tem por objetivo diagnosticar a exploração de lenha em áreas com Plano 

de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Caatinga do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar os proprietários e as propriedades rurais; 

 Caracterizar o sistema e as técnicas de trabalho utilizadas; 

 Levantar aspectos técnicos e operacionais; 

 Levantar aspectos econômicos; 

 Identificar as dificuldades encontradas na exploração sustentável de lenha; 

 Caracterizar a percepção dos proprietários rurais em relação ao manejo florestal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.  População e amostra 

A população deste trabalho foi composta por Planos de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS) licenciados pelo IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

do Estado do Rio Grande do Norte) e em execução entre 2015 e 2016.  

O levantamento dos PMFS foi realizado a partir de contato com o órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento.    

Com o conhecimento da população total, definiu-se o número mínimo da amostra, de 

forma que a amostragem fosse representativa para o estado, por meio da expressão para 

populações finitas proposta por Richardson (1985): 

σ
2 

. p . q . N 

n =   ————————— 

      E
2
 (N-1) + σ

2
 . p . q

 

Onde: 

n = tamanho da amostra; 

σ = nível de confiança, em número de desvios; 

p = proporção da característica pesquisada no universo, em porcentagem; 

q = proporção do universo que não possui a característica pesquisada, em porcentagem; 

N = tamanho da população; 

E = erro de estimação permitido. 

Considerando que a população (N) era composta por 43 PMFS com exploração em 

execução; admitindo-se um erro máximo de 10%; e que p e q eram iguais a 50%, ou seja, o 

caso mais desfavorável para a estimação, aquele em que a amostra deve ser maior; o tamanho 

mínimo da amostra foi de 30 PMFS. Os PMFS amostrados neste trabalho estavam distribuídos 

em 26 municípios do estado, conforme apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Municípios com Planos de Manejo Florestal Sustentável amostrados no estado do 

Rio Grande do Norte 

Número Municípios com PMFS amostrados Quantidade de PMFS amostrados 

01 Acari 1 

1 02 Angicos 

03 Assu 1 

1 

1 

04 Barcelona 

05 Caiçara do Rio do Vento 

06 Caicó 1 

2 07 Campo Grande  

08 Carnaubais 1 

2 09 Cruzeta 

10 Fernando Pedrosa 1 

1 11 

12 

Governador Dix-Sept Rosado 

Ipanguaçu 1 

1 13 Janduis 

14 João Câmara 2 

2 15 Lajes 

16 Parazinho 1 

17 Pedra Grande 1 

18 Pedro Avelino  1 

19 Pendências 1 

20 Santa Cruz 1 

21 São Fernando 1 

22 São José do Campestre 1 

23 São Miguel do Gostoso 1 

24 Sítio Novo 1 

25 Tangará 1 

1 26 Upanema 

        Total 30 
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Segundo Gil (2008), o delineamento desta pesquisa é caracterizado pelo levantamento 

de campo (Survey), onde, mediante procedimentos estatísticos, seleciona-se uma amostra 

significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de investigação, e as conclusões 

obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando em 

consideração a margem de erro. 

 

3.2. Coleta e análise dos dados 

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com os proprietários das áreas 

com Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e aplicação de questionário. Incialmente 

realizou-se contato com os responsáveis técnicos pela elaboração dos PMFS para solicitação 

dos contatos dos proprietários. Posteriormente, entrou-se em contato com os proprietários para 

solicitação de adesão à pesquisa e agendamento das entrevistas.  

O questionário (Anexo II) foi elaborado a partir de revisão bibliográfica e de reuniões 

com Engenheiros Florestais que trabalham com manejo florestal no Rio Grande do Norte. As 

questões foram elaboradas de acordo os objetivos específicos da pesquisa, caracterizada, 

segundo Gil (2008), como pesquisa descritiva, a qual tem por objetivo estudar as 

características de um grupo. 

O questionário continha perguntas abertas e fechadas e foram preenchidos pelo 

entrevistador. De acordo com Richardson (1985), as perguntas abertas se caracterizam por 

perguntas ou afirmações que levam o entrevistado a responder frases ou orações, permitindo 

maior elaboração de suas opiniões; e as perguntas fechadas são aqueles instrumentos em que 

as perguntas ou afirmações apresentam categorias ou alternativas de respostas fixas e 

preestabelecidas, e o entrevistado deve responder à alternativa que mais se ajusta às suas 

características.  

As entrevistas com aplicação do questionário foram realizadas individualmente com 

cada proprietário. Com 26 proprietários a entrevista foi realizada pessoalmente e somente com 

quatro proprietários a entrevista foi realizada por telefone. Segundo Gil (2008) as entrevistas 

tradicionalmente são realizadas face a face, no entanto, nas últimas décadas, entrevistas por 

telefone vêm sendo desenvolvidas devido a diversas vantagens, como rapidez e praticidade, 

custos mais baixos e facilidade de agendamento.  
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Além das entrevistas e do questionário, a coleta de dados contou com consultas aos 

PMFS, permitindo a obtenção de dados mais precisos, como a área total da propriedade rural, a 

área total com manejo florestal e a produtividade da área manejada.  

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica (EXCEL) e a análise feita através de 

estatística descritiva (porcentagem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização dos proprietários e das propriedades rurais 

 Cerca de 56,7% dos proprietários das áreas com PMFS no Rio Grande do Norte tinham 

idade superior a 60 anos, 16,6% de 50 a 60 anos, 6,7% de 40 a 50 anos e 13,3% de 30 a 40 

anos. O restante foi composto por duas empresas detentoras de PMFS. Como eram 

caracterizadas como pessoas jurídicas, não foram consideradas nesta questão. Portanto, 

observa-se que 80% dos proprietários possuíam acima de 40 anos de idade. 

Em relação à escolaridade, 50% dos proprietários tinham nível superior, 36% ensino 

médio, 6,7% ensino fundamental. O restante também foi composto pelas duas empresas.  

Quando questionados sobre as suas profissões, apenas 16,7% se declararam agropecuaristas e 

os demais declararam outras profissões não relacionadas à propriedade rural, conforme 

apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2 - Profissões declaradas pelos proprietários dos Planos de Manejo Florestal 

Sustentável na Caatinga do estado do Rio Grande do Norte 

Profissão Percentual de proprietários 

Profissional liberal 16,7 

Empresário 

Aposentado 

Agropecuarista 

Empresas (Pessoas jurídicas) 

30,0 

30,0 

16,7 

6,6 

  TOTAL 100% 

       

 Observou-se que a maioria dos proprietários rurais com PMFS (76,7%) tem uma 

profissão ou já são aposentados, não dependendo diretamente da exploração de lenha para 

obterem renda. Além disso, 90% dos entrevistados não residem na propriedade rural.  

Ao contrário deste estudo, Marques; Pareyn; Figueiredo (2011), analisando o manejo 

florestal em assentamentos, concluiu que participação do manejo florestal na composição de 

renda é importante, pois possibilita às famílias participantes da atividade mais uma fonte de 

renda. Segundo Francelino et al., (2003), os recursos florestais da Caatinga são fundamentais 

para a sobrevivência econômica e social dos assentamentos, principalmente no caso daqueles 

que não possuem muitas alternativas de ocupação de mão-de-obra. Para Travassos e Souza 

(2014), pequenos proprietários de terra que, sem uma base financeira e tecnológica eficiente 

para conviver com as características climáticas da semiaridez, acabam tendo na venda da 
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lenha uma importante fonte de renda complementar, principalmente nos períodos de estiagem 

mais drásticos. Segundo Pareyn (2010) alguns estudos indicam que a renda liquida derivada 

do uso florestal é maior que a dos usos agrícola e pecuário. 

A maioria dos proprietários rurais com PMFS (53,3%) possui a propriedade há mais de 

30 anos, por herança familiar. O restante possui a propriedade entre 20 e 30 anos (26,7%) e há 

menos de 10 anos (20%). 

A Tabela 3 apresenta a distribuição das propriedades rurais onde estão os PMFS 

amostrados em classes de área total, em hectares. Verifica-se que as propriedades possuem 

área total acima de 100 hectares.  

 

Tabela 3 - Distribuição percentual das propriedades com Planos de Manejo Florestal 

Sustentável na Caatinga do estado do Rio Grande do Norte em classes de área total, em 

hectares 

Tamanho da propriedade (ha) %  

De 100 até 200         3,3 

De 200 até 500       

De 500 até 1.000  

De 1.000 até 2.000 

De 2.000 até 3.000 

Acima de 3.000              

16,7 

40 

30 

6,6 

3,3 

  TOTAL 100 

 

Considerando a área total das propriedades com PMFS amostrados, determina-se que 

90% delas são classificadas como grandes propriedades rurais, sendo o restante classificado 

como média propriedade, segundo a classificação definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro 

de 1993, que considera o módulo fiscal (e não apenas a metragem), para cada município 

(INCRA, 2016).  

Considera-se grande propriedade rural aquele imóvel rural com área superior a 15 

(quinze) módulos fiscais, que varia de 07 a 70 ha, dependendo de cada município e média 

propriedade aquele imóvel com área superior a 4 (quatro) e inferior a 15 (quinze) módulos 

fiscais (INCRA, 2016). 

Em relação à principal atividade econômica das propriedades rurais, 70% dos 

proprietários consideram a pecuária, 26,7% o manejo florestal e 3,3% a fruticultura (Figura 1). 



21 

 

Aqueles que consideram o manejo florestal como atividade principal (26,7%) consideram 

como atividade secundária a pecuária, principalmente bovinocultura e caprinocultura. 

 

Figura 1 – Principal atividade econômica nas propriedades rurais com Planos de Manejo 

Florestal Sustentável na Caatinga do estado do Rio Grande do Norte 

Leite (2009) ao estudar o uso do solo em 196 propriedades rurais localizadas nas 

microrregiões de Campina Grande, Curimataú Ocidental, Cariri Ocidental e Seridó, no estado 

da Paraíba, observou que, em média, 94% da área da propriedade era ocupada pela pecuária. 

Segundo o mesmo autor, isso seria consequência das condições de semiaridez e principalmente 

do processo histórico de ocupação do interior da Região Nordeste, que sempre teve a pecuária 

extensiva sua base econômica. Ainda segundo o mesmo autor, foi constatado que a criação de 

bovinos é a principal atividade produtiva dos agricultores, seguida pela criação de ovinos e 

caprinos nas propriedades rurais avaliadas por ele. 

Quanto à atividade secundária, 70% consideram o manejo florestal, 16,7% a pecuária, 

3,3% a agricultura e 10% consideram que não havia atividade secundária na propriedade, 

apenas a principal (Figura 2). Observou-se que os proprietários que consideravam a pecuária 

como atividade principal, declararam o manejo florestal como atividade secundária.  
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Figura 2 – Atividade econômica secundária nas propriedades rurais com Planos de Manejo 

Florestal Sustentável na Caatinga do estado do Rio Grande do Norte 

De acordo com Gariglio (2015), deve-se considerar que a grande maioria de detentores 

de áreas com PMFS trabalham com a atividade do manejo no período da seca, e nos meses de 

chuva o trabalho é voltado para a agricultura e pecuária. Desta forma, é possível conciliar o 

manejo florestal com outra atividade econômica, em épocas distintas. 

Os PMFS foram classificados conforme o tamanho da área manejada (Tabela 4) e 

variaram de 72 a 3.951 ha de área manejada. Os 30 PMFS somaram 11.102 hectares de área 

manejada.    

Tabela 4 - Classes de áreas dos Planos de Manejo Florestal Sustentável na Caatinga do estado 

do Rio Grande do Norte 

Classes de área total (ha) Percentual de PMFS 

Abaixo de 250 13,3 

De 250 até 500 

De 500 até 750 

De 750 até 1.000 

De 1.000 até 2.000 

Acima de 2.000 

30,0 

20,0 

13,3 

20,0 

3,4 

  TOTAL 100% 

 

Cerca de 70% dos PMFS tiveram início recente, tendo até três anos de atividade de 

exploração, 20% iniciaram entre 4 e 7 anos e o restante (10%) iniciou há mais de 8 anos. 
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Daqueles que estavam no primeiro ano de exploração, quatro já haviam explorado mais de 

50% da área do primeiro talhão.  

 

4.2. Aspectos técnicos e operacionais 

 A responsabilidade pelo corte da lenha foi terceirizada por empreiteiros em 83,3% das 

áreas com PMSF e realizada pelos proprietários agropecuaristas no restante (16,7%). Na 

contratação de mão-de-obra para o corte da lenha, 56,7% afirmaram que não tiveram 

dificuldades. Por outro lado, os demais (43,3%) encontraram dificuldade de contratação de 

mão de obra.  

Houve emprego de motosserra na atividade de corte da lenha em 86,7% das 

propriedades, sendo que no restante (13,3%), o corte foi realizado apenas com machado e 

foice. Segundo estudo realizado por Lopes (2015), na exploração de lenha na Caatinga, a 

utilização da foice foi imprescindível, pois galhos muito finos e algumas lianas ou 

Struthanthus flexicaulis (ervas de passarinho, muito comum na região) dificultavam o corte 

com motosserra. 

Em 90% das áreas com PMFS, a extração da lenha após o corte foi realizada por meio 

do transporte direto, onde o caminhão entra na área de corte para o carregamento direto da 

madeira. No restante das áreas onde a extração foi realizada (10%), 2,5% foi por tombamento 

manual em áreas declivosas, 2,5% com trator agrícola e 5,0% por carregamento manual. 

A extração corresponde ao processo de retirada da madeira de dentro da área de corte 

e sua colocação em locais de armazenagem provisória, como margens de estradas ou 

carreadores com acesso aos veículos de transporte. Quando o próprio caminhão que faz o 

transporte rodoviário da madeira entra na área de corte para ser carregado, ocorrendo o que se 

chama de transporte direto. Nesse caso, a etapa de extração é eliminada. Esse método pode 

apresentar alguma vantagem econômica, mas pode resultar em maior impacto dos caminhões 

no processo de compactação do solo (SEIXAS, 2002). 

Apesar de a exploração florestal ser uma atividade que demanda muito esforço físico, 

especialmente em operações manuais, e com alto risco de acidentes (FIEDLER et al., 1998), os 

entrevistados declararam que nunca houve ou que não souberam da ocorrência de acidentes na 

atividade de corte da lenha em suas propriedades.  
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A Tabela 5 apresenta as principais dificuldades encontradas no corte da lenha.  

Segundo 60% dos proprietários, a principal foi a falta de mão de obra qualificada para a 

realização da atividade de corte. Este resultado diverge com a declaração de 56,7% dos 

proprietários que afirmaram que não tiveram dificuldades na contratação de mão de obra. 

Entretanto, quando questionados nesse sentido, os entrevistados responderam que apesar de 

haver mão de obra disponível para contratação, esta não é qualificada para a atividade. Esta 

dificuldade de contratação de pessoas capacitadas também já foi observada em outros trabalhos 

na região do Seridó no estado do Rio Grande do Norte (ADESE, 2007). 

Tabela 5 - Principal dificuldade encontrada no corte da lenha por proprietários de Planos de 

Manejo Florestal Sustentável na Caatinga do estado do Rio Grande do Norte 

Principal dificuldade encontrada no corte da lenha    %  

Falta de mão-de-obra qualificada 60,0  

Falta de continuidade no corte 16,7  

Acesso ao talhão pelo caminhão 10,0  

Não encontraram dificuldade                                                              13,3  

TOTAL 100%  

A falta de continuidade na atividade de corte de lenha também foi citada como uma das 

principais dificuldades por 16,7% dos proprietários, uma vez que a exploração estava sendo 

realizada sob demanda de consumidores (compradores). Segundo os mesmos, a atividade de 

exploração poderia ser melhorada se houvesse corte contínuo de lenha (Tabela 5). Através da 

demanda dos consumidores (cerâmicas) ser baixa, pois a maioria compram lenha de forma 

ilegal ou de atravessadores. 

Os proprietários (10%) também citaram a dificuldade de acesso ao talhão pelo 

caminhão, para carregamento da lenha, pela ausência de estradas ou pela de falta de 

manutenção daquelas existentes (Tabela 6).  Essa dificuldade poderia ser contornada se o 

transporte direto fosse substituído pela extração da lenha de dentro do talhão para as margens 

das estradas existentes.   

Tabela 6 - Sugestões dos proprietários de Planos de Manejo Florestal Sustentável na Caatinga 

do estado do Rio Grande do Norte para melhorar a exploração da lenha  

Sugestões para melhorar a exploração de lenha % 

Capacitação da mão de obra para o corte 60,0 

Melhorar o mercado consumidor de lenha 16,7 

Melhorar o acesso ao talhão pelo caminhão 3,3 

Não souberam responder                                 20,0 

TOTAL              100% 
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Para melhorar a atividade de exploração da lenha, 60% dos proprietários sugeriram 

programas de capacitação de mão de obra para o corte de lenha, visando aumentar a oferta de 

trabalhadores qualificados (Tabela 6), como saber usar a motosserra. Além disso, foram citadas 

melhorias no acesso ao talhão e estradas locais para o transporte da lenha (3,3%) e melhorias 

no mercado consumidor de lenha (16,7%), que seria através da fiscalização da lenha 

clandestina, onde as cerâmicas só comprariam a lenha proveniente de manejo florestal. 

Segundo os proprietários, o mercado consumidor de lenha tem preferência pela lenha ilegal 

devido ao menor preço. Quando eles sugerem melhorias no mercado consumidor, estão se 

referindo à ampliação do mercado para a lenha legalizada, sendo a fiscalização uma das 

medidas para que isto ocorra. Maior fiscalização da compra do DOF, pois é um dos principais 

problemas da ilegalidade, ou seja muitos compradores adquirem o documento para facilitar a 

compra da lenha. 

A lenha proveniente das áreas com PMFS amostrados estava sendo vendida para 

cerâmicas localizadas nos seguintes municípios do Rio Grande do Norte: São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba, Assu, Ipanguaçu, Itajá, Lajes, Governador Dix-sept Rosado, Lajes Pintada, 

Carnaúbas dos Dantas, Parelhas, Santa Cruz e Cruzeta. Ainda verificou-se como destino da 

lenha o município de Guarabira, no estado da Paraíba (Anexo III). Os municípios de Assu, Itajá 

e São Gonçalo do Amarante se destacaram pelo recebimento de lenha de um maior número de 

áreas com manejo florestal. Estes municípios receberam, respectivamente, lenha de 9, 8 e 7 

áreas com PMFS, isso ocorre devido ao maior número de cerâmicas localizadas nestes 

municípios. 

Observou-se neste estudo que as principais aglomerações de produtores cerâmicos 

encontram-se na região do Seridó, vale do Assu, Sertão Central, Trairi, Potengi e Mato Grande, 

diferente do resultado encontrado por Reinaldo Filho; Bezerra (2010). O referido autor 

determinou, no estado do Rio Grande do Norte, que as principais aglomerações de produtores 

de cerâmicas encontravam-se na Chapada do Apodi e no Litoral Leste Potiguar. Segundo o 

mesmo autor, essas aglomerações eram determinadas pela existência de bacias sedimentares 

compostas de depósitos de argilas, onde se encontravam as maiores concentrações nos 

municípios de Ipanguaçu, Assu, São José de Mipibu e São Gonçalo do Amarante. 

 Ainda nesse estudo verificou que a distância média de transporte de lenha percorrida foi 

de 83,6 km, sendo a mínima de 11,5 km (entre os municípios de Açú e Itajá) e a máxima de 

209 km (entre os municípios de Lajes e Guarabira-PB). 
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Ao analisar a distância média da área de corte até o consumidor da lenha em duas áreas 

com Plano de Manejo Florestal Sustentável no Rio Grande do Norte, Lopes (2015) obteve um 

valor médio de 75 km. O mesmo autor estimou a distância máxima economicamente viável e 

determinou 200 km para a área com sistema de exploração manual e 125 km para o sistema de 

exploração semimecanizado (com motosserra). 

Riegelhaupt e Pareyn (2010) afirmaram que demandas localizadas a mais de 200 km ou 

300 km não resultam em bom retorno financeiro para os produtores, principalmente devido aos 

preços de combustível. Garlet (2015) estudando projetos de assentamento com manejo florestal 

sustentável na Paraíba determinou distâncias de transporte entre 22 e 298 km.  

 

4.3. Aspectos econômicos 

O estoque madeireiro das áreas sob manejo florestal variou de 83 a 263 estéreos por 

hectare, tendo em média de 173 st/ha, para um ciclo de corte de 12 a 14 anos.  

O principal produto explorado nas propriedades com PMFS foi a lenha para consumo 

direto (em 100% das propriedades). O mesmo resultado foi obtido por Meunier (2014) no 

estado do Pernambuco, onde o material explorado em todas as áreas com PMFS avaliadas foi a 

lenha, para uso direto ou para produção de carvão vegetal.   

Entretanto, verificou nesse trabalho, que em 10% das áreas havia também exploração de 

estacas/mourões, além da lenha. Outros proprietários declararam ainda, que tiveram interesse 

em explorar estacas/mourões e produzir carvão a partir da lenha explorada para agregação de 

valor, entretanto, constataram a ausência de mercado consumidor para estes produtos.  

Cerca de 83,3% das áreas com PMFS tem frequência na exploração e comercialização 

da lenha, sendo que o restante necessita interromper a exploração devido à falta de mercado 

para a comercialização da lenha legalizada. Segundo os proprietários, a oferta de lenha 

clandestina a preços baixos pode inviabilizar a exploração em áreas com PMFS. Pois uma 

maior fiscalização, influenciará diretamente na demanda do mercado consumidor. 

Vieira (2010) analisou o manejo florestal comunitário de um projeto de assentamento na 

Paraíba e concluiu que os agricultores iniciaram o corte da lenha de forma desordenada, 

vendendo o produto a atravessadores da região, a preços muito baixos. Além disso, o valor da 
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lenha recebido pelo assentado foi inferior a 50% do valor pago pelo consumidor final, criando a 

sensação que o manejo está beneficiando mais ao atravessador do que ao produtor (VIEIRA, 

2010). Também foi verificado neste estudo que o estado do Rio Grande do Norte apresenta 

essas dificuldades, onde a maioria dos proprietários vendem a lenha a preços mais baixos, 

devido ao mercado consumidor, as cerâmicas, preferirem a lenha com preço mais baixo. 

Os preços da venda do estéreo de lenha proveniente das áreas com PMFS variaram de 

R$ 20,00 a R$ 35,00, sendo que o preço médio foi de R$ 24,50 o estéreo. Esses valores 

variaram em função da localização das cerâmicas e dos custos com o transporte. Os menores 

valores foram verificados nos munícipios de Macaíba e Santa Cruz e o maior valor foi 

verificado no município de Itajá. Segundo os proprietários, o custo médio com o corte foi de R$ 

11, 90 por estéreo e o lucro médio foi de R$ 8,85 por estéreo, sendo o mínimo de R$ 5,50 por 

estéreo e o máximo de R$ 13,00 por estéreo. Entretanto, esse não é o lucro líquido dos 

proprietários, pois deve-se considerar os gastos com o licenciamento do manejo florestal. 

No trabalho de Meunier (2014) o custo para extração de lenha em áreas com manejo 

florestal no Estado de Pernambuco variou de R$ 4,50 a R$ 9,50 por estéreo. Já Riegelhaupt et 

al. (2014) encontraram valores pagos na exploração de lenha de algaroba (Prosopis juliflora) 

em Pernambuco de R$ 6,00/st para o corte com motosserra. Lopes (2015), ao analisar dois 

sistemas de exploração de lenha na Caatinga, encontrou valores de R$ 8,00 por estéreo, em 

sistema de corte manual, e R$ 12,00 em sistema de corte semimecanizado. 

Em estudo realizado por Meunier (2014) os custos da exploração (corte e traçamento 

das árvores) representaram o principal componente de custos no manejo da Caatinga e 

influenciaram diretamente a viabilidade econômica dos empreendimentos em Pernambuco. 

Também segundo a mesma autora, o baixo preço da lenha inviabiliza financeiramente projetos 

em propriedades menores do que 150 ha de área manejada e em propriedades maiores a 

atividade poderia ser viável, mas para isso os custos de exploração devem ser mais baixos. Para 

a autora, mesmo com preços de lenha mais altos, a viabilidade em áreas menores seria 

garantida se os custos de exploração se encontrassem dentro de determinados limites, e os 

custos de exploração mais elevados poderiam inviabilizar a atividade mesmo em áreas com 

maior estoque lenhoso. 

Em relação ao custo do transporte, nenhum dos proprietários entrevistados sabia 

responder, pois todos terceirizavam a atividade. Valores os encontrados por Riegelhaupt et al. 
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(2014) variaram de R$ 1.000 a R$ 1.200 para o transporte de uma carga de 45 estéreos de 

algaroba (Prosopis juliflora) a distâncias entre 200 e 400 Km. Lopes (2015) analisando os 

custos de transporte da lenha no Rio Grande do Norte, determinou que o valor do frete da lenha 

em um caminhão com capacidade de carga de 30 estéreos era de R$ 270 para uma distância de 

transporte de 100 Km.  

Cerca de 53,4% dos proprietários afirmaram que não tiveram dificuldade em vender a 

lenha, mas o restante (46,6%) declarou que teve dificuldade em comercialização da lenha 

legalizada, pela falta de mercado devido à concorrência com a lenha clandestina, que é mais 

barata. Esta mesma constatação já foi feita por outros autores (TRAVASSOS; SOUZA, 2014; 

GARLET, 2015). Ainda 70% dos proprietários não tiveram dificuldade em receber o 

pagamento pela lenha vendida, entretanto, o restante (30%) reclamou da falta de 

comprometimento das cerâmicas para realizar o pagamento de lenha recebida. 

 

4.4. Aspectos ambientais 

Apenas 36,7% dos proprietários responderam que a Reserva Legal em suas 

propriedades já havia sido demarcada antes da elaboração do PMFS. Contudo, nas demais 

propriedades (63,3%), a Reserva Legal só foi demarcada por ocasião da elaboração do PMFS. 

Além disso, 30% dos proprietários declararam que havia exploração ilegal de lenha na 

propriedade antes do PMFS. 

Diante disso, verifica-se que a implantação do manejo florestal pode contribuir para 

manutenção da cobertura vegetal, corroborando com a afirmação de outros autores de que o 

principal benefício ambiental do manejo florestal é a manutenção da cobertura florestal nas 

áreas manejadas e da Reserva Legal (GARIGLIO, 2015, SILVA; SOARES; PAREYN, 2008). 

Quando questionados sobre a colocação de animais na área com manejo florestal, 70% 

dos proprietários responderam que não fazem, apesar de que a legislação aplicável ao manejo 

florestal da Caatinga (IN 03/2001 IBAMA) permite a criação de animais nas áreas manejadas, 

desde que observados os limites de capacidade de suporte recomendados pela literatura 

especializada. 

Daqueles proprietários que tem pecuária como atividade econômica na propriedade, 

77% achou que a qualidade da forragem melhorou após o manejo florestal na propriedade, pois 

a rebrota da vegetação após o corte é mais juvenil e palatável para os animais.   
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4.5. Percepção e satisfação dos proprietários 

Quando questionados sobre como ficaram sabendo da possibilidade de realizar o 

manejo florestal sustentável, 40% dos proprietários responderam que foi por meio de amigos 

ou parentes, 20% pelos órgãos ambientais, 26,7% por engenheiros florestais, 10% pela 

demanda de lenha legalizada no mercado e 3,3% por empreiteiros de corte.  

Sobre o motivo pelo qual os proprietários aderiram ao manejo florestal sustentável, 

90% responderam que foi por causa da renda e os demais devido à necessidade de 

abastecimento industrial, pois são empresas consumidoras de lenha, ou pela constatação de 

mercado para comercialização de lenha.  

Os proprietários (100%) declararam que não tiveram dificuldades para contratar 

engenheiro florestal para elaboração do PMFS e que não buscaram financiamento para a 

implementação do manejo florestal. Os proprietários já conheciam o profissional ou foram 

apresentados por amigos/conhecidos que já tinham aprovado PMFS na propriedade. 

 O tempo de aprovação do PMFS no IDEMA foi, em média, 10 meses. Segundo 

declaração dos proprietários, a demora no processo diminuiu o interesse deles na realização do 

manejo florestal.  

 Quando perguntados sobre o procedimento de emissão do DOF (Documento de Origem 

Florestal), 73,3% dos proprietários responderam que é fácil. Os demais (26,7%) acharam 

difícil, devido à falta de acesso à internet e tempo consumido para o acesso. Pois o DOF deve 

ser emitido em sistema eletrônico gerido pelo IBAMA e, para emissão, o comprador e o 

vendedor devem estar conectados na internet. Apesar disso, todos os proprietários responderam 

que tinham acesso à internet e conhecimento sobre a utilização da ferramenta.  

De acordo com a legislação vigente, a lenha de plano de manejo deve ser transportada 

acompanhada de DOF. Para emissão do DOF, tanto o vendedor como o comprador do 

produto florestal devem estar legalizados perante os órgãos ambientais. Conforme estudo 

realizado por Garlet (2015) a informação colhida junto aos responsáveis pela assistência 

técnica revelam que muitos dos potenciais compradores não têm licença ambiental, 

consequentemente, estão impedidos de adquirirem a lenha proveniente do manejo. 

O manejo florestal sustentável foi considerado economicamente interessante para 87,7% 

dos proprietários. Para 80% dos proprietários, o principal entrave foi a falta de fiscalização da 
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exploração e do comércio da lenha clandestina, que interfere diretamente no mercado, 

reduzindo a demanda por lenha legalizada.  

Para os demais entrevistados (20%), a maior dificuldade foi a demora da autorização do 

PMFS pelo órgão ambiental para o início das atividades de exploração na propriedade. Esses 

resultados refletem também na pergunta sobre o que é preciso melhorar, onde 80% 

responderam que deveria haver maior fiscalização e 20% consideram mais importante a 

agilidade no processo de autorização pelo órgão ambiental. Resultado semelhante foi 

encontrado por Garlet (2015), em assentamentos na Paraíba, onde 50% dos agricultores não 

estão satisfeitos com a atividade. A insatisfação é devida, principalmente, ao baixo preço da 

lenha, à falta de compradores, à dificuldade para executar o corte da lenha e à burocracia para 

emissão de AUTEX (Autorização para Exploração). 

Outros autores já fizeram estas constatações. Segundo Molnar et al. (2011), o aumento 

da fiscalização sobre as atividades ilegais ampliará o mercado para os produtos do manejo, 

contribuindo para o aumento dos preços e melhoria da competitividade da madeira com origem 

legal. Os autores comentam ainda sobre o problema do atendimento às exigências legais 

(fiscalização) e a morosidade de órgãos governamentais. Conforme Pareyn (2010), os 

produtores interessados em adotar o manejo florestal se deparam com uma série de exigências 

legais e burocráticas, tendo altos custos e prazos demorados que muitas vezes tornam-se esta 

prática desestimulante.  

Em relação à satisfação dos proprietários com o manejo florestal sustentável, 70% 

declararam que estão satisfeitos, 10% que estão muito satisfeitos, 10% que estão insatisfeitos e 

o restante mostrou-se indeciso. A satisfação foi devido à renda obtida e a insatisfação estava 

diretamente relacionada com as dificuldades encontradas, que é a grande oferta de lenha ilegal 

à baixos preços e carência na fiscalização pelos órgãos responsáveis.  

. 
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5. CONCLUSÕES  

 

A maioria dos proprietários rurais (70%) está satisfeito com o manejo florestal. E isso se 

deve à renda obtida com a atividade, o que refletiu na alta na participação do manejo florestal 

entre as principais atividades econômicas da propriedade rural. Porém há insatisfação, 

principalmente devido à falta de fiscalização do comércio ilegal de lenha.  

Apesar das dificuldades apontadas pelos proprietários, a maioria declarou que pretende 

continuar com o manejo florestal.  
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS 

DIAGNÓSTICO DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DE LENHA NA CAATINGA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Data: ____/____/____   Identificação do PMFS____________________________________________________ 

Município do PMFS: _________________________________________________________________________ 

Nome do Proprietário: ________________________________________________________________________ 

Idade: (   ) até 30 anos     (   ) de 30 a 40     (   ) de 40 a 50     (   ) de 50 a 60     (   ) + de 60 anos 

Escolaridade: (    ) Analfabeto     (    ) Fundamental     (    ) Ensino médio     (    ) Superior 

Profissão:___________________________________________________________________________________ 

Reside na propriedade rural: (   ) Sim (   ) Não 

Há quanto tempo possui a propriedade: 

(    ) menos de 10 anos  (   ) entre 10 e 20 anos  (    ) entre 20 e 30 anos  (    ) mais de 30 anos  

 

Área total da propriedade: _________ Área do PMFS: _________ Produtividade (st/ha):_____________ 

Principal atividade econômica na propriedade: ____________________________________ 

Atividade econômica secundária na propriedade: ___________________________________ 

Há quanto tempo vem sendo feito MFS na propriedade: _________________ 

Qual o percentual de exploração do talhão autorizado: (    )100%  (    )> 50%  (    )< 50%  (    ) Não sabe  

Antes do MFS, havia exploração de lenha na propriedade: (    ) Sim     (    ) Não 

A Reserva Legal já era demarcada antes do MFS: (    ) Sim     (    ) Não 

Coloca animais na área com MFS: (    ) Não         (    ) Sim / Qual? ___________________________ 

A qualidade da forragem melhorou após o MFS: (    ) Sim     (    ) Não     (    ) Não sabe 

Como soube da possibilidade de realizar MFS: ___________________________________________ 

O que motivou a realização do MFS: (    ) Renda    (    ) Outro / Qual? __________________________ 

Teve dificuldade para contratar engenheiro florestal para elaborar/acompanhar o PMFS: (   )Sim  (   ) Não 

Tentou conseguir financiamento / banco de crédito para o PMFS: (  ) Não   (  ) Sim / Qual? ___________ 



Quanto tempo demorou para o PMFS ser aprovado no IDEMA: _____________________________ 

Como você avalia a emissão do DOF: (    ) Fácil     (    ) Difícil     (    ) Não sabe 

Quais os produtos explorados: (    ) Lenha p/ venda direta     (    ) Lenha p/ carvão     (    ) Estacas/Mourão 

Responsabilidade pela execução do corte da lenha: (    ) Proprietário     (    ) Terceiros    (    ) Comprador   

Teve dificuldade para contratação de mão-de-obra para o corte:  

(   ) Não      (   ) Sim / Qual? ______________________________________________________________ 

Como o corte da lenha é realizado: (   ) somente c/ machado e foice    (   ) c/ motosserra    (   ) misto 

Já houve algum acidente na atividade de corte:  

(   ) Não     (   ) Não sabe responder      (   ) Sim / Especificar: _______________________________ 

Quais as dificuldades no corte da lenha: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

O que poderia ser feito para melhorar o corte da lenha: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsabilidade pelo transporte da lenha: (   ) Proprietário         (   ) Terceiros           (   ) Comprador 

O caminhão entra no talhão para o carregamento da lenha?  

(   ) Sim     (   ) Não/ Especificar: ____________________________________________________ 

Teve dificuldade para vender a lenha? 

(   ) Não     (   ) Sim / Especificar: ___________________________________________________ 

Teve dificuldade para receber o pagamento? (   ) Não     (   ) Sim  

Destino da lenha: 

Consumidor: ___________________________ Município: __________________________________  

Consumidor: ___________________________ Município: __________________________________ 

Consumidor: ___________________________ Município: __________________________________ 

Há frequência / regularidade na comercialização da lenha? 

(   ) Sim     (   ) Não/ Por que? __________________________________________________________ 

Por quanto a lenha é vendida: R$ ________________________ (     ) Não sabe responder 

Quem determina o preço de venda da lenha?  ___________________________ (     ) Não sabe responder 

Qual é o custo do corte da lenha: R$ __________________________________ (     ) Não sabe responder 

Qual é o custo do transporte da lenha: R$ ______________________________ (     ) Não sabe responder 

Quanto recebe pela lenha (lucro): R$ /estéreo ________________________ 



O MFS é economicamente interessante? (    ) Sim     (    ) Não     (    ) Não sabe   

Quais as principais dificuldades encontradas na realização do MFS: 

___________________________________________________________________________________ 

O que poderia ser feito para melhorar? 

_____________________________________________________________________________________ 

Em sua opinião, o que levaria a uma maior adesão ao MFS por parte dos proprietários rurais? 

_____________________________________________________________________________________ 

Qual o seu nível de satisfação com o MFS: 

(    ) Muito satisfeito   (    ) Satisfeito    (    ) Indeciso     (    ) Insatisfeito      (    ) Muito insatisfeito 

Por que: ___________________________________________________________________________ 

Já recebeu oferta (ou sugestão) para compra de DOF? (   ) Não     (   ) Sim 
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