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RESUMO 

O trabalho teve por objetivo avaliar os resultados do manejo florestal comunitário da Caatinga 

no estado da Paraíba. Por meio da aplicação de questionários semiestruturados, foram 

entrevistados 80 agricultores em nove projetos de assentamentos. Os resultados indicam que 

há carência de atividades produtivas nos assentamentos, e que os agricultores dependem de 

recursos de programas sociais, aposentadorias e do trabalho fora do assentamento para 

comporem a renda familiar. A agricultura ocupa entre 2,1% e 10,4% da área dos 

assentamentos, enquanto a pecuária extensiva usa mais de 90% da área total, havendo acesso 

dos rebanhos às áreas manejadas, Reserva Legal e APP. O manejo demonstrou ser uma 

atividade geradora de trabalho e renda para os assentados. Os valores anuais recebidos pelas 

famílias variaram de R$ 500,00 a R$ 12.150,00, em função do estoque madeireiro e da 

organização para exploração. Em cada assentamento os agricultores definiram uma forma 

própria de organização do trabalho florestal, sendo que, nos PA Brandões a atividade foi 

totalmente individualizada, no PA Serra da Cruz a atividade foi coletiva, e nos demais locais a 

exploração foi individual e a venda coletiva. O trabalho florestal remunerou o agricultor 

melhor do que o trabalho fora do assentamento, pois a renda obtida na exploração da lenha foi 

de R$ 68,00 por dia, enquanto o valor da diária em fazendas da região variou de R$ 35,00 a 

40,00. As principais dificuldades enfrentadas foram a falta de compradores e o baixo preço da 

lenha. A implantação do manejo garantiu a manutenção da cobertura florestal em 61% da área 

dos assentamentos. A ampliação da fiscalização ambiental, a redução da burocracia e a 

continuidade da assistência técnica podem estimular a prática do manejo florestal 

comunitário. 

 

Palavras-chaves: lenha; reforma agrária; agricultura familiar, renda 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to evaluate the results of community forest management of the Caatinga in 

the state of Paraiba. Interviews were conducted with 80 farmers in nine projects of 

settlements. The results indicate that there is lack of productive activities in the settlements, 

and that farmers depend on social programs resources, pensions and labor out of the 

settlement to compose the family income. Agriculture occupies between 2.1% and 10.4% of 

the settlements area, while extensive livestock farming uses more than 90% of the total area, 

with cattle access to the forest managed areas, legal reserve and preservation areas. The forest 

management proved to be an activity that generates jobs and income for the settlers. The 

amounts received by households, ranged from R $ 500.00 to 12,150.00 depending on the 

timber stock and the organization for exploration. In each settlement farmers have defined its 

own form of organization to forestry work. While in PA Brandões the activity was totally 

individualized, in the PA Serra da Cruz the activity was collective and, in other settlements 

the logging operation was individual but the sale was collective. The forestry work pays the 

settlers better than working outside the settlement, because the income from the exploitation 

of wood was R $ 68.00 per day, while the daily rate on farms in the region ranged from R$ 

35.00 to 40.00. The main difficulties of the forest management were the lack of buyers and 

the low price of firewood. The results indicate that the implementation of community forest 

management ensures the maintenance of forest cover in 61% of the area of the settlements. 

The expanding of the environmental enforcement, the bureaucracy reduction and the 

continuity rural technical assistance can stimulate the practice of community forest 

management. 

Keywords: wood; land reform; family agriculture, income. 

 

 

  



   1 

1 – INTRODUÇÃO 

A Caatinga ocupa a área de 844.453 km2, equivalente a 11% do território nacional. 

Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais (MMA, 2015). A vegetação do bioma tem 

sido desmatada, principalmente pelo consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e 

insustentável, para fins domésticos e industriais, pelo superpastejo e pela conversão para 

pastagens e agricultura. Atualmente o desmatamento da Caatinga chega a 46% da área do 

bioma (MMA, 2015). 

Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na Região Nordeste (MMA, 2015), a maioria 

carente e dependente dos recursos do bioma para sobreviver, pois há na região “mais gente do 

que as relações de produção ali imperantes podem suportar” (AB’SÁBER, 1999).  

Estudos recentes (FREITAS, ROSA e VOIGT, 2015) demonstram que 46,68% dos 

moradores de áreas rurais dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe dependem 

dos recursos do bioma para composição da renda familiar.  

Acrescenta-se também que a Região Nordeste apresenta alta dependência dos recursos 

florestais em sua matriz energética. Estudo realizado na década de 1990 (CAMPELLO et al., 

1999) demonstrou que 35% da  energia primária consumida na região eram provenientes de 

lenha e carvão vegetal. O diagnóstico florestal realizado em 2004 indicava que o consumo de 

lenha no estado da Paraíba era de aproximadamente 4 milhões de estéreos de lenha 

(PARAÍBA, 2004). Dados do IBGE (Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura) 

informam que no ano de 2013, somente no estado de Paraíba, a produção de lenha foi de 470 

mil estéreos, com valor de R$ 9 milhões (IBGE, 2015). 

Na Paraíba, o bioma Caatinga ocupa aproximadamente 80% da área do estado, sendo 

subdivida nas seguintes microrregiões: Sertão, Cariri, Curimataú e Seridó; ocupando uma 

superfície de 40.500 km² (PARAÍBA, 1992). 

Além disso, a Região Nordeste está passando por uma transformação em sua estrutura 

fundiária. O aumento do número de assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária 

e do Programa Nacional de Crédito Fundiário da mesma maneira que gera benefícios sociais, 

traz grandes desafios aos governos e a sociedade, demandando políticas de geração de 

trabalho e renda, e medidas para conservação dos recursos naturais. 

A área total dos assentamentos do INCRA na região Nordeste no ano de 2011 era de 

10,2 milhões de hectares, ocupados por 300 mil famílias. No Rio Grande do Norte, 9,9% da 

área do estado está em assentamentos (20 mil famílias) e no Maranhão este valor é de 13,8% 
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(120 mil famílias). Na Paraíba, até o ano de 2011, foram criados 288 Projetos de 

Assentamentos, com área total de 273 mil hectares, ocupados por 14 mil famílias. A área 

destes assentamentos representa 4,8% da superfície do estado (INCRA, 2015). 

Muitas áreas desapropriadas eram latifúndios improdutivos, possuindo, na sua maior 

parte, grandes extensões com cobertura florestal bem conservada. Estas áreas com cobertura 

florestal são as que mais sofrem com a intervenção do novo assentado, tornando-se sua 

primeira fonte de subsistência, por meio da caça e da retirada de lenha, estacas, mourões e 

varas. O que se observa, então, é uma oferta excessiva de produtos, resultando em preços 

muito baixos que não chegam a remunerar sequer a mão-de-obra empregada na exploração 

(CARVALHO et al., 2000). 

 Esta exploração rápida e desordenada tem entre suas causas a falta de atividades 

produtivas no assentamento. Devido à ausência de projetos e apoio para a produção agrícola, 

associadas com as dificuldades climáticas, os agricultores vão buscar trabalho fora dos 

assentamentos. Além disso, muitas famílias são dependentes dos programas de transferência 

de renda do Governo Federal (LIMA, 2010). 

 Desta forma é evidente a necessidade de ações que conciliem a geração de trabalho e 

renda para os agricultores assentados com a conservação dos recursos naturais do bioma. 

Neste cenário o manejo florestal comunitário da Caatinga pode ser uma alternativa viável. 

 

1.1 O consumo de lenha na Região Nordeste 

 

A Região Nordeste apresenta alta dependência dos recursos florestais em sua matriz 

energética. Embora não se disponha de um diagnóstico atualizado para toda a região, as 

informações disponíveis indicam que a demanda é alta, sendo suprida pelas florestas da 

Caatinga, de forma insustentável, representando ameaça à sustentabilidade do bioma, 

requerendo ações e políticas públicas para o enfrentamento do problema. 

 O Balanço Energético do Rio Grande do Norte, de 2005, constatou que lenha e carvão 

representavam 57,7% de todas as formas de energia consumidas no setor residencial, 47,4% 

no setor industrial e 45,5% no setor comercial (SEDEC, 2006). Naquele mesmo ano, a 

participação da lenha no Balanço Energético Nacional foi 14,2%. 

Riegelhaupt e Pareyn (2010) estimaram a demanda mercantil de lenha no Nordeste em 

34,4 milhões de metros estéreos no ano de 2006, sendo 25 milhões de estéreos o consumo de 

lenha apenas nos setores industrial e comercial, e 9,4 milhões de estéreos a demanda do setor 

residencial. Para aquele ano, o IBGE estimou a produção de lenha em 35,5 milhões de 
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estéreos. Dados mais recentes (IBGE, 2015), indicam que a demanda se mantém elevada. Em 

2011 a Região Nordeste produziu aproximadamente 30 milhões de estéreos de lenha (sendo 

22.7 milhões de estéreos de lenha e 616.541 toneladas de carvão vegetal provenientes de 

florestas nativas, equivalente a 7,3 milhões de st de lenha, considerando a relação de 85 kg de 

carvão por estéreo de lenha, segundo Soares et al. (2006). Deste total, apenas 1,1 milhão de 

estéreos foram provenientes de reflorestamento (IBGE, 2015) 

Considerando que os plantios florestais, principalmente com eucaliptos, estão 

localizados no sul da Bahia e no cerrado dos estados do Piauí e Maranhão (IBA, 2015), 

percebe-se que no Semiárido predomina a produção de lenha de florestas nativas. 

Os dados anteriores referem-se apenas a produção de lenha comercializada. Há que se 

considerar ainda a demanda para autoconsumo nas propriedades rurais, estimada por 

Riegelhaupt e Pareyn (2010) em 33 milhões de metros estéreos. Segundo estes autores a 

demanda total foi estimada em 67,4 milhões de st.ano-1, no ano de 2006. 

A demanda de lenha está presente em toda a Região Nordeste seguindo a distribuição 

da população. Entretanto, alguns setores industriais têm sua demanda concentrada em polos 

consumidores até uma distância que o transporte seja economicamente viável. Dois ramos de 

atividades destacam-se como grandes consumidores de lenha: o polo gesseiro do Araripe e a 

indústria da cerâmica vermelha (RIEGELHAUPT e PAREYN, 2010).  

A região do Araripe concentra o maior polo gesseiro do país, com 350 indústrias, entre 

mineradoras, indústrias de calcinação e de pré-moldados, que geram em torno de 12 mil 

empregos diretos e 60 mil indiretos. O principal impacto ambiental é o desmatamento da 

Caatinga para retirada de lenha, utilizada na calcinação da gipsita, com uma demanda anual 

estimada em 1,3 milhões de estéreos de lenha para o ano de 2004 (PERNAMBUCO, 2007).  

 A indústria cerâmica precisa de combustíveis para as atividades de queima de seus 

produtos e na secagem artificial. Estes combustíveis podem ser lenha, pó de serra, bucha de 

coco, óleos, carvão, gás natural, etc. Como a lenha é a fonte de combustível mais barata ela se 

consolidou como o principal insumo energético 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 e BEZERRA, 2010). Além disso, devido à proximidade 

geográfica, a lenha extraída também é transportada para os estados vizinhos (TRAVASSOS e 
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SOUZA, 2014). Só o Rio Grande do Norte, maior produtor de telhas do Brasil, consume 

aproximadamente 1,2 milhões de ésteres de lenha (CTGÁS, 2012). 

A lenha utilizada pode ser oriunda da vegetação nativa, da poda de frutíferas ou de 

algaroba. As informações disponíveis na literatura indicam que a madeira da Caatinga fornece 

aproximadamente 50% deste volume. Segundo Machado et al. (2010), 53% da lenha 

consumida pelas cerâmicas no estado de Sergipe são provenientes de supressão sem reposição 

florestal. Na Bahia a lenha nativa representa 60% do total e, em Pernambuco, 45% (INT, 

2012). Na Paraíba, no ano de 2012, 70,9% do consumo foi suprido por lenha nativa, sendo  

55,8% proveniente do desmatamento ilegal, 1,2% de supressões autorizadas e, apenas 13,9% 

de planos de manejo (NDAGIJIMANA, PAREYN e RIGIELHAULPT, 2015). 

 Além da indústria cerâmica, outras atividades econômicas são demandantes de lenha e 

carvão. Estudo realizado pela ADESE (2007) concluiu que só na região do Seridó Potiguar, 

eram utilizados mensalmente 32.625 metros estéreos de lenha nos processos produtivos das 

seguintes atividades econômicas: cerâmicas, caieiras, queijeiras, carvoarias, panificadoras, 

casas de farinha, olarias, engenhos, alambique, doceiras, indústrias têxteis, de beneficiamento 

de caulim, de laticínios, de sabão, de margarina, de ração animal, de torrefação e moagem de 

alimentos e fabricação de bolos, biscoitos caseiros e de peças artesanais de argila.  

 O mesmo estudo também indicou que as principais espécies da vegetação exploradas 

no Seridó eram plantas nativas como a jurema (Mimosa hostilis), catingueira (Poincianela 

pyramidalis), pereiro (Aspidosperma pyrifolium), angico (Anadenanthera macrocarpa), 

marmeleiro (Croton sonderianus), mofumbo (Combretum leprosum), oiticica (Licania 

rigida), imburana (Bursera leptophloeos), aroeira (Schinus terebinthifolius), faveleira 

(Cnidoscolus quercifolius) e paud’arco (Tabebuia serratifolia). Além dessas espécies 

características do bioma Caatinga, também são utilizadas pelas indústrias na região a algaroba 

(Prosopis juliflora), o cajueiro (Anacardium accidentale) e o aveloz (Euphorbia tirucalli) 

(ADESE, 2007). 

 A concentração da demanda em polos consumidores exerce forte pressão sobre a 

vegetação das proximidades destes polos. Segundo Riegelhaupt e Pareyn (2010), esta 

concentração cria “bacias fornecedoras”, as quais ampliam seus raios de compra até o ponto 

em que o preço do produto na origem, somado ao custo de transporte, torne a exploração 

economicamente inviável. 

 Os mesmos autores afirmam que este padrão de exploração da vegetação apresenta 

uma série de riscos, principalmente a concentração da produção ao redor dos polos 

consumidores, que pode levar à degradação devido à superexploração dos recursos florestais.  
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 Além disso, a retirada da lenha das propriedades é feita ilegalmente e sem levar em 

consideração nenhuma forma de manejo, como o corte seletivo e a proteção de plantas 

pequenas. Isto é devido à falta de conhecimento de grande parte dos lenhadores, em relação às 

alternativas de extração, sem prejudicar o meio ambiente (ADESE, 2007). 

 Apesar do impacto ambiental causados pela extração ilegal de lenha, as indústrias que 

a utilizam são grandes geradores de empregos, logo, a insustentabilidade da oferta de lenha 

apresenta também sérios riscos sócio-econômicos. O levantamento realizado pela ADESE 

(2007) concluiu que as indústrias consumidoras de lenha do Seridó (RN) foram responsáveis 

pela geração de 5 mil postos de trabalho diretos, sem contar  o número de trabalhadores 

envolvidos no corte e transporte da lenha. 

 A importância socioeconômica das cadeias produtivas dependentes da lenha e os 

sérios impactos ambientais causados pela sua extração ilegal levam a busca por métodos 

sustentáveis de produção que pode ser via reflorestamentos ou manejo florestal sustentado. 

Conforme os dados já citados, a produção regional de lenha a partir de 

reflorestamentos ainda é pequena e concentrada no Cerrado do Piauí e Maranhão, e no sul da 

Bahia (IBA, 2015). Na região da Caatinga, a condição de semiaridez, caracterizada por uma 

seca sazonal, periódica, que pode durar de seis a oito meses nos anos normais, e secas 

extraordinárias, que podem chegar até dois anos sem chuvas significativas é um forte 

limitante. A maior parte das essências exóticas experimentadas na região tem demonstrado 

sucesso relativo em termos de sobrevivência e crescimento em anos normais; porém, não tem 

resistido às secas mais severas. No litoral nordestino, onde o clima é mais úmido, o plantio de 

florestas compete com outros usos do solo, principalmente o cultivo de cana-de-açúcar e a 

pecuária (RIEGELHAUPT e PAREYN, 2010). 

Contudo, em algumas microrregiões onde as precipitações são maiores, já foram 

relatadas experiências exitosas de reflorestamento, como os plantios de eucalipto na Chapada 

do Araripe e de jurema-preta na Chapada do Apodi (SILVA, 2009 e MATTOS et al., 2012). 

Todavia estes plantios são de pequena escala e não alteram a dependência da Caatinga como 

fonte de lenha e carvão. 

Este elevado volume de lenha nativa só pode ser produzido legalmente por duas 

formas: plano de manejo sustentável ou desmatamento autorizado pelos órgãos ambientais. 

Porém, somente no manejo são adotadas medidas para redução de impactos visando à 

sustentabilidade da floresta (RIEGELHAUPT et al., 2010). 
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1.2 O manejo florestal na Caatinga 

 Segundo Gariglio (2010), o manejo florestal pode ser definido como um conjunto de 

intervenções efetuadas em uma área florestal, visando à obtenção de produtos e serviços sem 

comprometer sua capacidade produtiva e diversidade biológica. 

 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”. 

 Na Caatinga, o manejo florestal sustentado é uma atividade relativamente recente. O 

primeiro plano de manejo florestal no Rio Grande do Norte foi aprovado em 1982, com o 

objetivo de atender à demanda de carvão de uma fábrica de cimento (GARIGLIO, 2010). 

No entanto há um crescente interesse entre os consumidores de lenha e proprietários 

rurais pela atividade florestal. Estudos realizados pela Associação Plantas do Nordeste 

(APNE, 2015) mostram que no ano de 2005 existiam aproximadamente 200 PMFS na Região 

Nordeste. Em 2012, este número já se aproximava de 700 PMFS, sendo que a área dos planos 

de manejo ativos era superior a 340 mil hectares. No entanto, para obter-se de forma 

sustentável o volume de 30 milhões de estéreos (produção estimada pelo IBGE no ano de 

2011), seria necessário colocar sob manejo florestal uma área total da ordem de 3 milhões de 

hectares (considerando o incremento médio anual da caatinga em 10 st.ha-1.ano-1 baseando-se 

nas informações de RIEGELHAUPT, PAREYN e BACALINI, 2010).  

Somente para suprir a demanda do polo gesseiro do Araripe seria necessária uma área 

de 132.000 ha sob manejo florestal (corte anual de 8.818 ha) para garantir a sustentabilidade 

do fornecimento de lenha (PERNAMBUCO, 2007).  

O manejo florestal da Caatinga, para fins madeireiros, utiliza a talhadia simples, sendo 

que as modalidades mais empregadas são o corte raso com restrições e o corte seletivo. No 

corte raso com restrições são cortadas todas as árvores do talhão, preservando-se aquelas 

imunes ao corte, conforme previsão legal. No corte seletivo são cortadas as árvores a partir de 

um diâmetro pré-definido. Segundo Riegelhaupt, Pareyn e Bacalini (2010) a opção pela 

talhadia baseia-se nas características da vegetação da Caatinga, que apresenta alta capacidade 

de rebrota, resiliência e rápida resposta às chuvas. 
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As primeiras pesquisas em áreas de manejo iniciaram na década de 1980 no Rio 

Grande do Norte. Em 2003 foi criada a Rede de Manejo Florestal da Caatinga - RMFC, com 

objetivo de integrar as pesquisas desenvolvidas por universidades e instituições de pesquisa. 

Atualmente, a RMFC monitora 12 áreas experimentais, localizadas em cinco estado: Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Estas unidades foram implantadas entre 

os anos de 1984 a 2007, utilizando-se diferentes técnicas de exploração e são monitoradas 

continuamente quanto à recuperação da vegetação explorada (GARIGLIO, 2010). 

Araujo e Silva (2010a) analisaram os resultados de uma área manejada em Mossoró. O 

experimento foi implantado em 1984 e foram testados dois tratamentos: (i) corte raso com 

restrições, onde preservaram-se as amburanas, e; (ii) corte seletivo, onde foram cortadas todas 

as árvores com DAP superior a 3 cm. Após 20 anos houve recuperação do volume inicial para 

ambos os tratamentos, sendo que no corte raso, a recuperação foi de 117% e, no corte seletivo 

a recuperação foi de 160% do volume original. Ao analisaram a dinâmica do crescimento, os 

autores observaram o aumento do número de fustes até os 13 anos, após este período o 

número de fustes diminuiu, porém, o volume e a área basal continuaram a crescer. Os autores 

também observaram que as espécies mais abundantes foram as mesmas, antes e depois do 

corte. 

 Em 1987 foram testadas quatro formas de intervenção na vegetação da Caatinga no 

Seridó Potiguar. Os tratamentos testados foram o (i) corte raso; (ii) corte raso com queima; 

(iii) corte raso com queima e destoca, e; (iv) corte seletivo. Todos os tratamentos foram 

testados com presença e ausência de pastoreio (ARAÚJO e SILVA, 2010b).  

Os resultados deste trabalho demonstraram que a vegetação se regenerou em todos os 

tratamentos testados, sem diferenças significativas entre eles, demonstrando a alta resiliência 

da vegetação. Em avaliações realizadas 15 anos depois da aplicação dos tratamentos, 

observou-se aumento da densidade de plantas, recuperação do volume, atingindo entre 49% e 

93% dos valores iniciais, sendo que a recuperação foi maior na área com presença de 

pastoreio. Outra conclusão relevante deste estudo foi que a dinâmica de crescimento foi 

semelhante entre todos os tratamentos testados (ARAÚJO e SILVA, 2010b). 

Em experimento implantado em Lagoa Salgada-RN, foram avaliados os efeitos de 4 

tratamentos sobre a regeneração da vegetação da Caatinga. Os tratamentos testados foram: (i) 

corte raso; (ii) corte seletivo, com retiradas das árvores com diâmetro na base – DNB superior 

a 5 cm; (iii) corte seletivo, preservando as árvores com DNB entre 5 e 10 cm, e; (iv) corte 

seletivo, preservando as árvores com DNB superior a 15 cm. O experimento foi implantado 

em 1996 e os resultados do monitoramento até 2007 são apresentados por Pareyn et al.(2010). 
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Os autores verificaram que todos os tratamentos apresentaram semelhante dinâmica no 

processo de recuperação do estoque, da área basal e da densidade, havendo inclusive aumento 

da diversidade. A recuperação da densidade variou entre 91% e 186%, e o volume entre 40% 

e 96%. O incremento médio anual – IMA foi de 6 st.ha-1.ano-1, sem diferenças entre os 

tratamentos.  

Riegelhaupt, Pareyn e Bacalini (2010) analisaram a regeneração da vegetação após 

exploração em 6 áreas experimentais, localizadas no Rio Grande do Norte e Ceará, 

submetidas a diferentes tipos de corte, em períodos de regeneração que variaram de 8 a 20 

anos.  Os autores observaram uma significativa variação nas taxas de crescimento entre as 

áreas, e entre os tipos de corte empregados, sendo observados valores de IMA entre 0,3 e 10,9 

m3.ha-1.ano-1.  

A partir dos dados do IMA, os autores citados a cima estimaram o ciclo de corte para 

as 6 áreas manejadas, havendo diferenças entre as áreas. O menor ciclo de corte foi estimado 

em 10 anos para a unidade experimental localizada em Sobral-CE, e o maior ciclo foi 

estimado em 20 anos, para a unidade localizada em Macau-RN. Com base nos resultados 

destas pesquisas, identificou-se a viabilidade da adoção de ciclos curtos, de pelo menos 10 

anos, para produção de lenha em regiões sob condições edafoclimáticas favoráveis. Para 

regiões com menores precipitações e solos pouco férteis, o ciclo de corte deve ser de pelo 

menos 15 a 20 anos. 

Em trabalho recente, Pareyn et al. (2015) demonstraram que o IMA está 

correlacionado com a precipitação pluviométrica. Com base no modelo ajustado, os autores 

estimaram o IMA em 2,4 st.ha-1.ano-1, em locais com precipitação inferior a 500 mm; 7,6 

st.ha-1.ano-1, em locais com precipitação entre 500 e 700 mm; e, 17,2 st.ha-1.ano-1 para locais 

com precipitação superior a 700 mm. Baseando-se nesta informação e no estoque inicial, é 

possível ter-se uma estimativa do tempo necessário para recuperação da vegetação manejada.  

O impacto do manejo florestal sobre biodiversidade também tem sido objeto de alguns 

estudos. Riegelhaupt, Pareyn e Bacalini (2010), com base nos resultados de 6 áreas 

experimentais, afirmaram que a utilização de diferentes tipos de cortes não implicou 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. 

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 
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que a vegetação vai se recuperando. Moura (2010) analisou os efeitos do manejo sobre a 

comunidade de abelhas em duas áreas manejadas no Ceará. Ao comparar o número de 

indivíduos e a riqueza de espécies entre talhões explorados a 6, 8 e 9 anos com os dados da 

Reserva Legal, o autor concluiu que o número de indivíduos observados foi maior nos talhões 

mais jovens, porém a riqueza de espécies foi maior na Reserva Legal. O número de espécies 

de abelhas nos talhões com 6, 8 e 9 anos e na reserva legal, foi de 4, 8, 21 e 22 espécies 

respectivamente.  

De forma semelhante às 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. Borges-Nojosa et al. (2010) estudaram dois planos de 

manejo no estado do Ceará, sendo um no município de Caucaia e outro em Pacajús. Os 

autores registraram alta diversidade de répteis e anfíbios nas duas áreas estudadas, sendo 

observadas 22 espécies de anfíbios e 31 espécies de répteis. Os autores concluíram que a 

diversidade de répteis aumenta proporcionalmente com a idade de recuperação dos talhões, e 

que os anfíbios dependem mais da proximidade de corpos d’água do que da idade dos talhões. 

Nestes mesmos locais, Prado et al. (2010) ao estudarem a mastofauna, concluíram que 

as áreas sob manejo apresentam diversidade de espécies elevada, comparável a observada na 

vegetação preservada, e que a diversidade de espécies teve pequena diferença entre os talhões 

e a reserva legal, devido a grande mobilidade destes animais. 

A sustentabilidade da atividade florestal depende de forma direta da manutenção das 

propriedades dos solos. O impacto do manejo sobre o solo foi analisado por Gomes e Alves 

(2010) em área de Caatinga, sobre solo do tipo Plintossolo Pétrico Concrecionário. Ao 

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

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. 

Um estudo realizado por Almeida (2014) nas áreas manejadas do assentamento 

Brandão III, em Cuité-PB, comparou alguns parâmetros fitossociológicos da área de Reserva 

Legal, com aproximadamente 30 anos de idade, a um talhão explorado a 7 anos, e outro talhão 

explorado a 2 anos. A análise do extrato arbóreo concluiu que na Reserva Legal existem 29 

espécies, distribuídas em 14 famílias. No talhão explorado a 7 anos, foram encontradas 25 

espécies e 11 famílias; enquanto, no talhão explorado a 2 anos, foram registradas 21 espécies 

pertencentes a 11 famílias.  
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Nesta mesma área (assentamento Brandão III), o estudo da regeneração, considerando 

os indivíduos com altura inferior a 1,5 m, identificou no talhão com 7 anos, 23 espécies, 

distribuídas em 12 famílias; no talhão com 2 anos, 16 espécies, distribuídas em 8 famílias, e  

na Reserva Legal, 23 espécies, pertencentes em 12 famílias.  Com base nesta pesquisa o autor 

(ALMEIDA, 2014) concluiu que o manejo teve pouco impacto sobre a diversidade florestal, e 

que esta tende a aumentar juntamente com a idade do talhão. 

 

1.3  O manejo da Caatinga para fins pastoris 

 

O uso da vegetação como suporte forrageiro dos rebanhos é um aspecto de alta 

relevância quando se discute a sustentabilidade da Caatinga. A literatura sobre o tema informa 

que o superpastejo pelos rebanhos domésticos é uma das principais causas de degradação do 

ecossistema (PERREIRA FILHO e BAKKE, 2010), porém existem técnicas que permitem o 

uso sustentável dos recursos forrageiros da vegetação nativa. 

O superpastejo ocorre quando a carga animal é superior a capacidade de suporte. Nesta 

situação existe o risco de eliminação das espécies que são preferidas pelos animais e a 

vegetação resultante é dominada por espécies pouco palatáveis e de baixo valor nutritivo 

(PEREIRA FILHO, CÉZAR e SILVA, 2013). 

A forragem nativa é fornecida pelas plantas herbáceas, pelas árvores e arbustos. 

Araújo Filho (2013) estima que 70% das espécies nativas são forrageiras. Durante o período 

chuvoso ocorre uma maior produção de biomassa herbácea e nos períodos secos os rebanhos 

consomem principalmente a vegetação arbórea (PEREIRA FILHO, CÉZAR e SILVA, 2013) 

Extensas áreas do bioma estão cobertas por vegetação secundária onde predominam 

espécies como jurema-preta (Mimosa tenuiflora), marmeleiro (Croton sonderianus), 

catingueira (Poncianella pyramidalis) e mofumbo (Combretum leprosum), e à medida que 

avança o processo sucessório aumenta o sombreamento, diminuindo a quantidade de 

herbáceas. Técnicas de manipulação da vegetação lenhosa, como rebaixamento, raleamento e 

enriquecimento propiciam o aumento do potencial forrageiro e permitem a criação de maior 

número de animais na mesma área (PERREIRA FILHO e BAKKE, 2010). 

O rebaixamento consiste no corte da vegetação lenhosa a altura entre 30 cm e 40 cm 

do solo, devendo-se preservar em torno de 400 árvores por hectare. Após o corte, a brotação 

dos tocos fornece a forragem aos rebanhos. Além disso, o corte das árvores e arbustos diminui 

o sombreamento e favorece o crescimento das herbáceas (PEREIRA FILHO, CÉZAR e 

SILVA, 2013).  
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A introdução dos animais na área rebaixada deve ser feito no meio da estação chuvosa 

posterior ao corte, quando a brotação atingir altura superior a 40 cm (ARAÚJO FILHO, 

2013). O mesmo autor destaca que a presença de animais na fase inicial de brotação pode 

causar a morte das árvores rebaixadas. Ou seja, a técnica do rebaixamento é muito semelhante 

ao corte seletivo utilizado nas áreas de manejo florestal. 

O raleamento consiste no corte de 30 a 40% das árvores, principalmente das plantas 

indesejáveis, com objetivo de favorecer o crescimento do extrato arbóreo. Após o corte é 

recomendado a adoção de medidas para reduzir a rebrota das espécies indesejáveis, sendo as 

principais o marmeleiro e a jurema-preta. (PEREIRA FILHO, CÉZAR e SILVA, 2013). 

O enriquecimento consiste na remoção da maior parte da cobertura arbórea, mantendo-se 

apenas 15 de sombreamento do solo. Posteriormente faz-se a semeadura de forrageiras (capins 

e leguminosas) exóticas ou nativas (PEREIRA FILHO, CÉZAR e SILVA, 2013). 

A manipulação da vegetação nativa com fins forrageiros altera a capacidade de 

suporte. Para bovinos a área necessária para cada unidade animal é de 10 ha na Caatinga 

nativa, que se reduz para 3,5 ha com o raleamento e 5,0 ha com rebaixamento. Para ovinos e 

caprinos a área requerida por animal é de 2,0 ha de Caatinga nativa, 0,5 ha de Caatinga 

raleada, e 0,7 a 1,0 ha de Caatinga rebaixada (ARAÚJO FILHO, 2013). 

 

1.4  Legislação florestal aplicável ao manejo florestal 

 

 A Lei 12.651 de 25/05/2012 (Código Florestal) estabelece em seu artigo 31, que a 

exploração de florestas nativas e formações sucessoras dependerá de licenciamento pelo órgão 

competente do SISNAMA, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e 

manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. 

Para regulamentar a exploração da vegetação da Caatinga sob manejo florestal, o 

IBAMA editou a Instrução Normativa - IN n° 03, de 04/05/2001, contendo os requisitos para 

aprovação do PMFS. De acordo com esta IN o PMFS deverá ser apresentado acompanhado de 

documentos de comprovação da propriedade ou posse do imóvel pelo requerente, mapas da 

propriedade indicando a localização da área manejada, Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART assinada por Eng. Florestal ou Agrônomo habilitado, relatório do inventário 

florestal, pagamento das taxas de análise e vistoria, entre outros. Somente após a realização de 

vistoria de campo, para confirmar as informações apresentadas, são liberadas as Autorizações 

de Exploração – AUTEX, com validade de 12 meses (IN 03/2001 IBAMA). Findo este prazo, 

o detentor do PMFS deveria apresentar relatório de atividades, informando os volumes 
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explorados. Somente após realização de nova vistoria poderá ser iniciada a exploração do 

próximo talhão. 

Nesta mesma IN 03, o IBAMA estabelece que o ciclo de corte deva obedecer a 

critérios técnicos, baseados em informações científicas disponíveis na literatura, sendo de no 

mínimo 10 anos. 

Posteriormente a Lei Complementar 140, de 08/12/2011, estabeleceu a 

descentralização da gestão florestal, passando a competência pela análise e aprovação dos 

PMFS para os órgãos estaduais de meio ambiente. No estado da Paraíba, esta competência foi 

transferida para a SUDEMA, que além da legislação federal, considera também a Lei Estadual 

6.002/94 e os Decretos 23.835/02 e 24.414/03. 

No caso específico de assentamentos rurais, a aprovação de PMFS requer o prévio 

licenciamento ambiental da área nos termos da Resolução do CONAMA N° 289 de 

25/10/2001, que entre outras exigências, obriga a demarcação das APP e RL.  

 

1.5  Manejo Florestal Comunitário em Projetos de Assentamentos 

 

O manejo comunitário é uma forma de transferência do controle das florestas para os 

habitantes locais, dentro de um processo democrático de tomada de decisões. Segundo Molnar 

et al. (2011) aproximadamente 430 milhões de hectares de florestas estão sob posse coletiva e 

aproximadamente 80 milhões de hectares são manejados de forma comunitária. Países como 

México, China e Brasil possuem grandes áreas florestais sob posse comunitária.  

No México, 83% das florestas são exploradas de forma comunitária. O manejo 

comunitário é uma forma efetiva de geração de empregos, que favorece o crescimento 

econômico e a melhoria da qualidade de vida da população local, e tem sido adotado como 

estratégia de desenvolvimento rural em países que implementaram programas de reforma 

agrária, como México, China e Brasil; sendo mais comumente aplicado em regiões de 

florestas tropicais. Além disso, a atividade é uma ferramenta de manejo de paisagens, 

contribui com a manutenção dos serviços ecossistêmicos e auxilia na redução das mudanças 

climáticas (MOLNAR et al., 2011). 

No Brasil, por meio do Decreto n°6.874 de 05/06/2009, o Governo Federal instituiu o 

Programa Federal de Manejo Comunitário e Familiar, com objetivo de apoiar o manejo 

florestal desenvolvido por agricultores familiares, assentados da reforma agrária e pelos povos 

e comunidades tradicionais. Este mesmo decreto define o manejo comunitário como sendo “a 

execução de planos de manejo realizada pelos agricultores familiares, assentados da reforma 
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agrária e pelos povos e comunidades tradicionais para obtenção de benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema”. 

Entre as áreas com potencial para implantação de Planos de Manejo Florestal 

Comunitário estão os assentamentos da reforma agrária. Especialmente aqueles de criação 

recente, em áreas com cobertura florestal preservada, que sofrem pressão de desmatamento 

devido à falta de alternativas para obtenção de renda (GARIGLIO, 2015 e CARVALHO et al. 

2000)  

Os recursos florestais contribuem de diversas maneiras para a sustentabilidade dos 

Projetos de Assentamento na Caatinga (FRANCELINO et al., 2003; GOMES, 2013), 

informam que os. Além da importância econômica resultante da venda de lenha e carvão, 

existem os usos não comerciais. Por exemplo: 

a) Lenha para uso domiciliar. Cada família consome em torno de 1 st de lenha por 

mês. 

b) Pastagem natural. A criação extensiva é uma das principais atividades econômicas 

dos assentados. 

c) Madeira para construções de casas, cercas, currais, etc... 

d) Usos medicinais. Espécies como o cumaru (Amburana cearensis), o joazeiro 

(Ziziphus joazeiro) e muitas outras espécies são tradicionalmente utilizados na 

fabricação de remédios caseiros. 

A estruturação destes assentamentos e a implantação de atividades produtivas 

constituem um forte desafio aos órgãos gestores. Por falta de opções é comum os agricultores 

buscarem trabalho fora dos assentamentos. Lima (2010) ao estudar o caso de dois Projetos de 

Assentamentos localizados no município de Espírito Santo-RN, constatou que 28,6% das 

famílias trabalharam como assalariadas fora do assentamento. Os assentados trabalham na 

atividade agrícola em seus lotes nos meses de janeiro a junho (período de plantio e de colheita 

de suas lavouras), e de julho a dezembro trabalham no corte de cana. 

Nestes dois assentamentos, a renda das famílias assentadas provém de duas fontes 

principais: o trabalho agrícola dentro e fora do PA e as transferências governamentais. No que 

se refere às transferências governamentais, estas são oriundas basicamente do programa Bolsa 

Família do governo federal e de aposentadorias, que são recebidas por 85,7% das famílias 

entrevistadas no PA Timbó e 95,6% do PA Mata Verde. Do total das famílias entrevistadas, 

64,28% no PA Timbó e 53,6% no PA Mata Verde recebem o Bolsa Família, que variava de 

R$ 90,00 a R$ 120,00 mensais. Já as famílias entrevistadas que complementam a renda com 
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recursos de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo correspondiam a 21,42% 

no PA Timbó e 42,0% no PA Mata Verde (LIMA, 2010). 

Outro estudo realizado em dois assentamentos no estado de Pernambuco, também 

evidenciou a carência de atividades que gerem ocupação e renda nos assentamentos, pois para 

50% das famílias, o trabalho fora dos assentamentos foi a principal fonte de renda dos 

agricultores, o que contraria os objetivos da reforma agrária (MARQUES et al., 2011). Os 

mesmos autores também verificaram uma grande importância dos programas governamentais 

para composição da renda das famílias. 

Ao efetuarem a análise econômica das atividades agrícola, pecuária e florestal 

Marques et al. (2011), concluíram que a atividade florestal gera renda superior à agricultura e 

à pecuária. Segundo os autores, os agricultores obtiveram remuneração média de R$ 31,36 

por dia trabalhado na atividade florestal, enquanto que a agricultura e a pecuária renderam, 

respectivamente, R$ 10,64 e R$ 21,52 por dia de trabalho.  

Uma análise realizada em assentamentos no Rio Grande do Norte demonstrou que a 

renda, potencial anual do manejo, era de R$ 1.391,00 por família, considerando uma área 

anual explorada de dois hectares por família (CARVALHO et al., 2000). 

É importante ressaltar que a implantação de um Plano de Manejo Florestal 

Comunitário requer alguns procedimentos diferenciados em relação ao manejo em 

propriedades privadas. Nos assentamentos, a opção pela atividade florestal é resultado de um 

processo coletivo, e só terá êxito quando a maioria das famílias estiver sensibilizada das 

vantagens e limitações da atividade. Segundo Gariglio (2015), nos assentamentos apoiados 

pelo Serviço Florestal Brasileiro, durante a elaboração do PMFS, além da legislação de cada 

estado, também são observados os seguintes procedimentos: 

a) Seleção dos assentamentos beneficiados, considerando-se (i) a existência de 

vegetação nativa, com viabilidade para exploração florestal; (ii) proximidade de 

polo consumidor; e (iii) interesse dos agricultores em participar do projeto. 

b) Realização de Diagnóstico Rural Participativo – DRP, com objetivo de conhecer a 

realidade do assentamento, as atividades produtivas, a forma de organização dos 

agricultores e os conflitos existentes. 

c) Capacitação dos beneficiários por meio da realização de cursos, oficinas e 

palestras, objetivando preparar os agricultores para execução do manejo florestal. 

d) Elaboração do PMFS e aprovação do mesmo junto ao órgão ambiental competente. 

Na Paraíba, a aprovação e fiscalização é competência da SUDEMA. 
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e) Elaboração de Plano de Negócios Participativo, contendo o planejamento e 

estratégias da comercialização da produção florestal. 

f)  Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER durante a execução da 

exploração, com a finalidade de orientar quanto à técnica de corte, implantação dos 

talhões, medição e comercialização da lenha e produção de carvão, quando for esta 

a opção dos agricultores. 

g) Avaliação dos impactos do manejo florestal, objetivando conhecer os resultados e 

as conseqüências da atividade sobre o modo de vida dos assentados. 

Além dos benefícios econômicos, a implantação de planos de manejo florestal gera 

benefícios ambientais. Segundo Silva et al. (2008), existem três aspectos fundamentais e 

inovadores na implementação do manejo florestal em projetos de assentamento. O primeiro é 

a decisão coletiva de realizar o ordenamento do uso da terra no assentamento. O segundo, que 

é consequência do anterior, é o compromisso de designar, delimitar e proteger áreas 

destinadas à conservação (APP, RL), que segundo os autores, em média, representam 31,5% 

da área total disponível. Adicionalmente, os assentados assumem o compromisso de manter a 

cobertura florestal da área que será destinada ao manejo florestal produtivo, pelo menos por 

15 anos. No caso estudado pelos autores, a área média submetida ao manejo florestal foi de 

28% do assentamento. Em conjunto, 60% da área total dos assentamentos com Plano de 

Manejo permaneceu com cobertura florestal permanente. Ao contrário, em assentamentos sem 

Plano de Manejo Florestal, estes compromissos inexistem e nada garante a conservação da 

cobertura florestal. A tendência geral é de desmatar (para lavouras, pastagens e/ou produção 

de lenha e carvão) gerando assim, um passivo ambiental significativo. 

Os primeiros Planos de Manejo Florestal Comunitários na Caatinga foram implantados 

em 2006, pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, com recursos da FAO. Inicialmente foram elaborados 13 Planos de 

Manejo em Projetos de Assentamento em Pernambuco, totalizando 2.200 ha de área 

manejada, beneficiando 256 famílias; e oito Planos em assentamentos localizados na Paraíba, 

com 2.634 hectares de área manejada, beneficiando 378 famílias (GARIGLIO e 

BARCELLOS, 2010).   

Após a experiência pioneira em Pernambuco e na Paraíba, o Serviço Florestal 

Brasileiro, juntamente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF, o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO, o Fundo Sócio Ambiental da Caixa Econômica 

Federal e o Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA ampliaram o programa de fomento 



   16 

ao manejo florestal comunitário na Caatinga. Atualmente o manejo comunitário está sendo 

executado em 135 assentamentos, beneficiando cerca de 4 mil famílias (GARIGLIO, 2015).  

A implantação destas ações estimulou a realização de estudos sobre os resultados 

econômicos, sociais e ambientais, incluindo sua contribuição para o atendimento da demanda 

por lenha de origem sustentável. Informações sobre o potencial do manejo em assentamentos 

foram apresentadas por Carvalho et al. (2000); Francelino et al. (2003); Marques et al. (2011); 

e, Gariglio (2015). Porém, a literatura ainda não registra a percepção dos agricultores, as 

dificuldades enfrentadas, nem o grau de satisfação com a atividade florestal. 

 
2 – OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar os resultados do manejo florestal 

comunitário da Caatinga em assentamentos da reforma agrária no estado da Paraíba. 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o perfil socioeconômico dos assentados, coletando informações sobre 

condições de moradia, escolaridade, acesso a serviços de saúde e educação, 

atividades produtivas, fontes de renda e renda média mensal das famílias. 

 Caracterizar os assentamentos avaliados, quanto à área dos assentamentos, área 

manejada, áreas de APP e RL, número de famílias, atividades produtivas, entre 

outras; 

 Levantar e analisar os volumes produzidos e os preços da comercialização; 

 Determinar a renda obtida com a comercialização da lenha e carvão; 

 Coletar informações sobre a forma de organização do trabalho e de venda dos 

produtos do manejo; 

 Identificar as principais dificuldades enfrentadas durante a exploração e 

comercialização da lenha e carvão; 

 Quantificar o valor dos ativos florestais dos assentamentos; 

 Avaliar a satisfação dos agricultores com o manejo florestal; 

 Avaliar o cumprimento da legislação ambiental aplicável as área manejadas; 

 Avaliar a ocorrência de pressões de pastejo, caça, incêndios e corte ilegal de 

madeira nas áreas de manejo. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização dos Projetos de Assentamentos: 

 

O estudo foi realizado em 09 Projetos de Assentamento – PA, localizados no estado da 

Paraíba, que praticam o manejo florestal comunitário. Foram estudados os PA Brandão I, 

Brandão II, Brandão III, Malhada, Serra da Cruz, Cágado, Pitombeira, Fazenda Nova e 

Passagem Rasa. Todos criados através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, geridos 

pelo Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da Paraíba – INTERPA.  As informações 

relativas ao tamanho das áreas, volumes de madeira, e municípios de localização estão 

apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Informações sobre os Projetos de Assentamentos 

Resumo do PMFS 

Projetos de Assentamentos 

Brandões Mlda 
S.da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa I II III 

Área do PA (ha) 736 735 1.384 768 848 613 365 302 938 

N° de famílias 27 26 45 20 28 15 14 12 16 

Área do PMFS (ha) 254 162 555 374 279 149 144 100 276 

Estoque (st.ha-1) 203,3 123,7 186,7 79,7 123,9 80,9 167,1 102,4 100,2 

Estoque 

explorável (st.ha-1) 
125,4 107,1 179,7 74,3 114,3 71,6 167,0 80,3 80,1 

Volume total 

 explorável (st) 
31.988 17.443 99.762 29.872 31.889 10.712 24.170 8.032 22.124 

Volume explorável  

anual (st) 
1.593 1.156 5.013 1.851 2.125 714 1.611 538 1.474 

Número de talhões 20 15 20 15 15 15 15 15 15 

Área média do  

talhão anual (ha) 
12,70 10,80 27,90 24,93 18,66 9,97 9,65 6,71 18,42 

Ano de elaboração  2007 2007 2007 2011 2011 2011 2011 2011 2008 

Fonte: adaptado de Marinho (2007, 2008, 2011a e 2011b), Melo Neto et al. (2011a), Melo Neto et al. (2011b) e 

Araújo (2011). Projetos de Assentamentos: Brandões I, II, III; Mlda: PA Malhada;  S. da Cruz: PA Serra da 

Cruz; Cgdo: PA Cágado; Ptbra: PA Pitombeira; Faz. Nova: PA Fazenda Nova; Pas. Rasa: PA Passagem Rasa. 

Os serviços de elaboração dos planos de manejo e a assistência técnica para sua 

execução foram prestados pela ONG SOS Sertão, e financiadas pelo Serviço Florestal 

Brasileiro, no período de 2006 a 2011, e pelo FUNBIO, de 2012 a 2015.  

Os PA Brandão I, II e III estão localizados no município de Cuité-PB. O relevo é 

acidentado, os solos são rasos, pouco desenvolvidos, apresentando pedregosidade (solos 

Litólicos  Eutróficos), limitando o uso agrícola. Consequentemente os terrenos estão ocupados 
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predominantemente por vegetação nativa e pela pecuária extensiva (MARINHO, 2007). Por 

tratar-se de imóveis contíguos foram estudados em conjunto. 

O clima local, segundo a classificação de Köeppen, é do tipo Bsh (semiárido quente 

com chuvas de verão). A pluviosidade média no município de Cuité é de 876 mm com 

temperatura média de 22,3°C. 

 A vegetação destes PA (Brandão I, II e III) apresenta fisionomia de Caatinga 

Hiperxerófila, tipo T4- Vegetação Arbórea Fechada (PARAÍBA, 2004) com porte de 6 a 10 

metros. As espécies dominantes são: catingueira (Poncianella pyramidalis) - 46,24 st.ha-1; 

baraúna (Schinopsis brasiliensis) - 37,17 st.ha-1; pau-de-leite (Euphorbia phosphorea ) - 28,7 

st.ha-1; e, aroeira (Myracrodruon urundeuva) - 26,47 st.ha-1 (MARINHO, 2007). 

O PA Malhada, localiza-se no município de Pocinhos-PB, possui área total 768 ha 

ocupados por 20 famílias de agricultores. O relevo é levemente ondulado com predomínio de 

Planossolos medianamente profundos e fortemente drenados. A vegetação é do tipo T2-

Vegetação Arbustiva Arbórea Aberta (PARAÍBA, 2004). As espécies dominantes são a 

catingueira (Poncianella pyramidalis) - 22,5 st.ha-1; e jurema-de-embira (Mimosa 

ophthalmocentra) - 12 st.ha-1 (MELO NETO et al., 2011a).   

O Projeto de Assentamento Serra da Cruz, localiza-se no município de Pocinhos-PB, 

possui área total de 848 ha, ocupados por 28 famílias de agricultores. O relevo é suavemente 

ondulado e ocorrem Planossolos medianamente profundos e fortemente drenados. Nas 

elevações ocorrem Litossolos, rasos, de fertilidade mediana. A vegetação do local apresenta 

fisionomia de Caatinga Hiperxerófila, do tipo T3- Caatinga Arbustiva Fechada (PARAÍBA, 

2004). As espécies dominantes são a catingueira (P. pyramidalis) – 45,4 st.ha-1; e, jurema-de-

imbira (Mimosa ophthalmocentra) – 14,8 st.ha-1 (MELO NETO et al., 2011b). 

O Projeto de Assentamento Cágado está localizado no município de São Mamede-PB, 

na mesorregião do Sertão Paraibano, microrregião de Patos. Possuí área total de 613 hectares, 

ocupados por 15 famílias (MARINHO, 2011a).  

Conforme informações do plano de manejo (MARINHO, 2011a), no PA Cágado 

ocorrem solos do tipo Luvissolos Crômicos Órticos, associados à Neossolos Litólicos Eutróficos 

e Planossolos Nátricos Órticos. O relevo é predominantemente ondulado, com predominância de 

declividades entre 2% e 10%. A vegetação é do tipo Savana Estépica Arborizada, e as espécies 

dominantes são catingueira (Poincianella pyramidalis) e jurema-preta (Mimosa tenuiflora), que 

representam aproximadamente 52% do total de indivíduos amostrados, e produzem, 

respectivamente, 27,9 st.ha-1 e 23,5 st.ha-1. 
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O Projeto de Assentamento Pitombeira está localizado no município de Ouro Velho-

PB, na mesorregião da Borborema, microrregião do Cariri Ocidental, possuí área de total de 

365,45 hectares, ocupados por 14 famílias (ARAÚJO, 2011). 

O plano de manejo do PA Pitombeira informa que no local os solos são do tipo 

Planossolos, Brunos Não-Cálcicos, Podzólicos e Litólicos, sendo o relelevo suave ondulado. 

A vegetação apresenta fisionomia de Caatinga Hiper e Hipoxerófila, e, as espécies mais 

frequentes são catingueira (P. pyramidalis) com 27% dos indivíduos e volume de 46,8 st.ha-1; 

marmeleiro (Croton sonderianus) com 21% dos indivíduos e 11,71 st.ha-1; e, jurema-preta (M. 

tenuiflora), com 10% dos indivíduos e volume de 27,6 st.ha-1 (ARAÚJO, 2011). 

O Projeto de Assentamento Fazenda Nova está localizado no município de Desterro-

PB, na mesorregião do Sertão Paraíbano, microrregião da Serra do Teixeira, possuí área total 

302,22 hectares, ocupados por 12 famílias de agricultores (MARINHO, 2011b). 

No PA Fazenda Nova ocorrem Neossolos Litólicos, de textura arenosa, associado à 

Argilossolo Vermelho Amarelo Eutrófico e afloramentos de rocha, sendo o relevo suavemente 

ondulado. O inventário florestal, que subsidiou a elaboração do plano de manejo, identificou a 

ocorrência de 21 espécies florestais. As espécies mais freqüentes são marmeleiro (C. sonderianus) 

com 43% dos indivíduos e volume de 19,4 st.ha-1; catingueira (P. pyramidalis) com 13% dos 

indivíduos e volume de 14,1 st.ha-1; e jurema-vermelha (M. arenosa) com 8% dos indivíduos e 

volume de 15,65 st.ha-1(MARINHO, 2011b). 

O Projeto de Assentamento Passagem Rasa esta localizado no município de Sumé-PB,  

mesorregião da Borborema, microrregião do Cariri Ocidental, possuí área total de 937,88 ha 

ocupados por 16 famílias (MARINHO, 2008). 

De acordo com o plano de manejo, este PA tem solos do tipo Litossolo Eutrófico e 

Bruno Não-Cálcico, sendo o relevo plano a suavemente ondulado. A vegetação local é do tipo 

T3 (Caatinga Arbustiva Fechada) em 60% da área, e do tipo T2 (Caatinga Arbustiva Aberta) 

em 40% da área.  O inventário florestal identificou 14 espécies florestais, sendo catingueira 

(P. pyramidalis) a mais frequente, com 52% dos indivíduos e volume de 50,6 st.ha-1; seguida 

pelo pereiro (Aspidosperma pyrifolium) com 7,29 st.ha-1 (MARINHO, 2008). 

Em todos os planos de manejo, o sistema de exploração utilizado foi o corte seletivo. 

Foram cortadas todas as árvores do talhão anual, preservando-se as espécies protegidas por 

lei, as frutíferas e as árvores com circunferência a altura do peito inferior a 6 cm. 
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A Figura 1 ilustra a localização dos assentamentos pesquisados. 

Figura 1 - Localização dos Projetos de Assentamentos. 

 

3.2 Coleta e análise de dados 

 

Para obtenção de informações para este trabalho, foram feitas entrevistas com os 

agricultores e consultas aos técnicos prestadores de ATER. As entrevistas foram previamente 

agendadas com os presidentes de cada associação pelos técnicos da SOS Sertão, e 

questionários semiestruturados foram aplicados por uma dupla de estudantes (um do sexo 

masculino e outro do sexo feminino), do curso de engenharia florestal da UFRN. Foram 

entrevistados todos os agricultores e agricultoras presentes no Projeto de Assentamento no 

momento das visitas. 

Foram coletadas informações sobre o perfil socioeconômico das famílias: número de 

pessoas, idade e escolaridade, renda média mensal, fontes de renda, condições de moradia e 

acesso a serviços públicos. 

 O levantamento dos usos do solo nos assentamentos foi realizado com base nas 

declarações dos entrevistados e consultas aos planos de manejo. A área agrícola foi 

determinada considerando-se os resultados das entrevistas. As áreas destinadas ao manejo 

PA Cágado 

PA Brandão I, II e III 

PA Malhada 

PA Serra da Cruz 
PA Pas. Rasa 

PA Pitombeira 

PA Faz. Nova 
JOÃO PESSOA 

CAMPINA GRANDE 

PATOS 
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florestal, APP, Reserva Legal e infraestrutura foram obtidas por consultas aos planos de 

manejo. 

 O tamanho e o valor do rebanho total dos assentamentos foram estimados pela 

extrapolação da média dos rebanhos individuais. O número de unidades animais (UA) foi 

estimado a partir do número de cabeças declaro pelos entrevistados, multiplicado pelo fator de 

equivalência. Para bovinos se utilizou os seguintes fatores de equivalência: 1,25 para touros; 

1,0 para vacas; 0,75 para novilhos; e 0,25 para bezerros. Para ovinos os fatores foram de 1,0 

para adultos e 0,5 para cabritos e cordeiros (Lopes e Vieira, 1988). 

 Para avaliar os resultados do manejo foram coletadas informações sobre o volume 

produzido, preços de venda, forma de organização, execução e comercialização da produção 

florestal. Os entrevistados também foram questionados sobre as dificuldades enfrentadas e a 

satisfação com o manejo florestal. Os dados informados são relativos ao último talhão 

explorado. 

 Para o cálculo da intensidade amostral foi utilizada a Equação 1, proposta por 

Richardson (1985). 

 

Equação 1 – Cálculo da intensidade amostral. 

 

𝑛 =
𝜎2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1). 𝐸2 + 𝜎2. 𝑝. 𝑞
 

Onde: 

n = número de indivíduos da amostra, 

N= número de indivíduos da população, 

𝜎 = valor crítico para o limite de erro definido, 

E = erro máximo de estimativa, 

p = número que agricultores satisfeitos com o manejo, 

q = número de agricultores não satisfeitos com manejo. 

 Considerando que a população estudada (N) é formada por 203 famílias de 

agricultores; admitindo-se um erro máximo de 10% para a estimativa, e;  p e q = 0,5; o 

tamanho mínimo da amostra é de 51 entrevistas. Como não havia informações prévias sobre a 

variância amostral, considerou-se os valores de “p” e “q” = 0,5, por ser esta a condição que 

resulta em maior intensidade amostral. Os dados foram digitados e tabulados em MS Excel. 
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 Informações complementares e esclarecimentos sobre os aspectos técnicos, 

burocráticos e legais, relativos à execução dos planos de manejo foram obtidas com os 

profissionais da equipe prestadora de assistência técnica.  

As pesquisas de campo foram realizadas entre março e setembro de 2015. Foram 

entrevistadas 80 famílias de agricultores, sendo 22 nos Brandões; 23 no Serra da Cruz; 6 no 

Malhada; 6 no Cágado; 11 no Pitombeira, 5 no Fazenda Nova; e 7 no Passagem Rasa. O 

número de entrevistas realizadas superou o mínimo necessário para garantir a suficiência 

amostral.   

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Perfil socioeconômico dos entrevistados 

De acordo com as informações colhidas nas entrevistas, a maioria dos assentados eram 

agricultores antes da criação dos assentamentos e são naturais do próprio município onde o 

assentamento está localizado, ou, de municípios vizinhos. No caso dos assentamentos 

Brandões, a maioria das famílias é proveniente de Cuité-PB e Japi-RN, pois, embora o 

assentamento esteja localizado em Cuité-PB, geograficamente está mais próximo de Japi-RN. 

As informações sobre a origem dos agricultores e ocupações anteriores à instalação do 

assentamento são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Origem e experiência dos agricultores entrevistados. 

 

Assentamentos 
Média 

Geral 

 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Naturalidade (%): 

   

     

Do próprio 

município 
18 83 78 67 64 60 44 55 

Municípios vizinhos 68 17 9 33 36 40 28 35 

Outros locais 14 - 13 - - - 28 10 

Ocupação anterior (%): 
  

     

Agropecuária 82 100 87 83 91 40 71 83 

Indústria e comércio 18 - 13 17 9 60 29 17 

Experiência com 

lenha ou carvão (%) 
27 - 22 50 - 40 - 26 

Projetos de Assentamentos: Brdões: Brandão (I, II, III); Mlda: PA Malhada;  S. da Cruz: PA Serra da Cruz; 

Cágdo: PA Cágado; Ptbra: PA Pitombeira; Faz. Nova: PA Fazenda Nova; Pas. Rasa: PA Passagem Rasa. 

 Também se verificou que alguns assentados (17% do total) exerciam profissões 

urbanas antes da criação do assentamento. As principais ocupações destes entrevistados eram: 

operadores de máquinas, pedreiros e serventes, auxiliares de serviços gerais e vendedores em 
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empresas de cidades próximas ao assentamento. Na sua maioria, são filhos de agricultores que 

se mudaram para as cidades ainda na infância, e que com a implantação do assentamento, 

decidiram retornar ao campo. 

Apesar da extração de lenha e produção de carvão serem atividades importantes e 

freqüentes na Caatinga, apenas uma parte dos entrevistados (26%) declaram ter experiência 

com atividades florestais antes da implantação do plano de manejo no assentamento. 

Conforme dados da Tabela 2, os agricultores com experiência prévia na atividade florestal 

representam 27% nos assentamentos Brandões; 22% no Serra da Cruz; 50% no Cágado; e, 

40% no Fazenda Nova. Nos PA Malhada, Pitombeira e Passagem Rasa nenhum dos 

entrevistados declarou ter trabalhado com produção de lenha ou carvão antes da implantação 

do plano de manejo. 

As informações coletadas sobre idade e escolaridade dos membros das famílias 

assentadas são apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Faixa etária e escolaridade dos beneficiários do programa de manejo florestal 

Quantidade 

de pessoas (%) 

Faixa etária 

< 6 anos 6-14 anos 15-19 anos 20-59 anos ≥ 60 anos 

5,4 26,2 7,9 54,1 6,4 

Escolaridade  

Na escola (%) 

 

97,3 90,9 - - 

Fora da escola (%) 

 

2,7 9,1 - - 

Analfabeto (%) 

 

- - 20,5 71,4 

Fundamental incompleto (%) - - 42,4 28,6 

Fundamental completo (%) - - 8,6 

 Médio Completo (%) - - 25,8 

 Superior (%) 

 

- - 2,7 

 Total 

 

100 100 100 100 

Nas famílias dos entrevistados, ao todo, residem 279 pessoas, sendo 5,4% crianças 

com idade inferior a 6 anos, 26,2% com idade entre 6 e 14 anos, 7,9% com idade entre 15 e 

19 anos. Os adultos, com idade entre 20 e 59 anos, foram 54,1%; enquanto 6,4% são idosos 

com mais de 60 anos. Percebe-se ainda na Tabela 3, o alto percentual de crianças e jovens que 

frequentam a escola, enquanto que o analfabetismo foi registrado entre adultos e idosos. 

Os resultados da pesquisa indicam que o nível de escolaridade dos assentados é 

semelhante à média regional para a população rural. Estudo realizado por Leite (2009), com 

196 produtores rurais da Paraíba, em municípios próximos aos assentamentos pesquisados, 
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constatou que 49% dos agricultores (adultos), não haviam concluído o ensino fundamental, e 

apenas 4,6% haviam concluído o ensino médio. 

 Em relação às condições de moradia, foi verificado que todos os entrevistados habitam 

em casas de alvenaria, com energia elétrica, construídas com recursos de programas 

governamentais. O abastecimento de água feito por caminhões pipa é utilizado em todos os 

assentamentos, sendo a principal forma de abastecimento para a maioria dos agricultores. 

Neste caso, a água já é fornecida tratada com cloro. A água de poços artesianos é a fonte 

principal nos assentamentos S. da Cruz, Fazenda Nova e Passagem Rasa (Tabela 4).  É 

importante destacar que a pesquisa foi realizada durante período de seca severa, o que 

provocou o colapso de outras fontes d’água. 

Tabela 4 - Condições de moradia dos entrevistados 

 

Assentamentos 
Média 

Geral 

 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Tipo de casa (%): 
   

     

Alvenaria 100 100 100 100 100 100 100 100 

Outros - - - - - - - - 

Forma de aquisição (%): 

  

     

Programa 

governamental 100 100 100 100 100 100 100 100 

Recursos próprios - - - - - - - - 

Área construída (m²): 40 50 40 48 42 54 50 - 

Abastecimento de água (%): 

  

     

Caminhão pipa 100 100 100 83 100 40 14 87,5* 

Poço ou nascente 82 - 88 17 - 60 86 57,5* 

Destino do lixo (%): 

   

     

Queima ou enterra 64 - 100 100 9 100 100 70,0 

Coleta pública - - - - 91 - - 12,5 

Sem destinação 36 100 - - - - - 17,5 

Tratamento do esgoto (%):  

Fossa séptica 91 - 52 100 100 100 100 76,3 

Sem tratamento 9 100 48 - - - - 23,7 

Acesso a serviços públicos: 

  

     

Dist. até escola (km) 6 3 5 22 1 1 12 - 

Dist. até hospital  (km) 6 15 25 22 1 1 12 - 

Meio de transporte (%) 
   

     

Possui carro próprio  18 - 17 17 - 20 29 15,0 

Possui motocicleta 59 100 78 83 91 80 57 75,0 
 * a soma dos valores é superior a 100% porque vários entrevistados utilizam simultaneamente as duas formas de 

abastecimento. 
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O serviço de coleta publica de lixo só está disponível no Pitombeira. Nos demais 

locais da pesquisa a maioria dos entrevistados declarou que enterra ou queima os resíduos. 

Porém, no PA Malhada, os resíduos não recebem nenhuma destinação.  

Em relação ao esgoto residencial, o tratamento é feito por fossas sépticas na maioria 

das residências, pois esta alternativa foi incluída no projeto de implantação dos 

assentamentos. Todavia, no assentamento Malhada, não há nenhum tipo de tratamento. 

Para estudar, as crianças e jovens deslocam-se até as cidades ou povoados vizinhos, 

utilizando o transporte escolar. Apenas no PA Serra da Cruz não há serviço de transporte 

escolar. 

Para os deslocamentos individuais, o meio de transporte mais utilizado é a 

motocicleta, presente em 75% dos domicílios pesquisados. Apenas 15% do total de 

entrevistados declararam possuir automóvel. 

Na Tabela 5 são apresentadas as informações sobre a renda média mensal dos 

entrevistados e as fontes de rendimentos. A renda média declarada foi de R$ 912,07. A média 

para cada assentamento foi de R$ 747,20 nos Brandões;  R$ 796,67 no Malhada; 943,73 no 

Serra da Cruz; 908,33 no Cágado; R$ 1.121,55 no Pitombeira; R$ 1.415,20 no Fazenda Nova; 

e, R$ 823,43 no Passagem Rasa. A maior renda declarada foi de R$ 1.576,00; sendo este valor 

informado por casais de agricultores aposentados. A menor renda declarada foi de R$ 200,00; 

informada por um agricultor residente no assentamento Brandão II. No período de realização 

da pesquisa, o valor do salário mínimo era de R$ 788,00. 

Tabela 5 - Renda média mensal e fontes de rendimentos dos entrevistados 

 

Assentamentos: 
Média 

Geral 
 

Brandões Malhada 
S. da 

Cruz 
Cágado Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Renda (R$/mês) 747,20 796,67 943,73 908,33 1.121,55 1.415,20 823,43 912,07 

Fontes de renda (%): 
  

     

Bolsa família 59,1 83,3 34,8 83,3 27,3 20,0 28,6 46,3 

Aposentadorias 27,3 16,7 34,8 16,7 36,4 40,0 28,6 30,0 

Trabalho fora 18,2 100 34,8 33,3 45,5 60,0 42,9 37,5 

Seguro Safra 68,2 66,7 82,6 66,7 72,7 - 57,1 67,5 

Agricultura 27,3 - 69,6 - 36,4 20,0 - 37,5 

Pecuária 86,4 100 91,3 100 100 100 85,7 90,0 

PMFS 13,6 100 34,8 33 42,7 80,0 42,9 43,8 
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As maiores rendas mensais foram registradas nos assentamentos Pitombeira e Fazenda 

Nova e devem-se principalmente o trabalho fora dos assentamentos e ao recebimento de 

aposentadorias. 

A análise das informações da Tabela 5 indica a falta de alternativas de trabalho e renda 

nos assentamentos, pois um significativo número de entrevistados recebe o Bolsa Família. A 

falta de renda é um problema frequente em assentamentos no Nordeste.  Lima (2010), ao 

estudar o caso de dois assentamentos localizados no município de Espírito Santo-RN, 

constatou que 28,6% das famílias trabalharam como assalariadas fora do assentamento. O 

mesmo autor constatou a dependência das transferências dos programas governamentais: o 

Bolsa Família e aposentadorias eram recebidas por 85,7% das famílias entrevistadas no PA 

Timbó e 95,6% do PA Mata Verde.  

Outro estudo realizado em dois assentamentos no estado de Pernambuco, também 

evidenciou a carência de atividades que gerem renda nos assentamentos, pois para 50% das 

famílias, o trabalho fora dos assentamentos era a principal fonte de renda dos agricultores 

(MARQUES et al. 2011). Os mesmos autores também verificaram uma grande importância 

dos programas governamentais para composição da renda das famílias. 

Outra informação relevante contida na Tabela 5 é a alta percentagem de agricultores 

que receberam o seguro safra. Este seguro é pago pelos bancos oficiais aos agricultores que 

tiveram perdas de safra causadas pelas secas. Este dado revela a situação de insegurança 

hídrica dos assentamentos e a conseqüente perda de produção causada pelas secas, sendo que 

nos assentamentos Cágado e Passagem Rasa nenhum dos entrevistados conseguiu colher as 

culturas plantadas. 

Quando trabalham fora dos assentamentos os agricultores se dedicam a atividades 

rurais e também urbanas. No assentamento Malhada, a totalidade dos entrevistados trabalha 

em fazendas vizinhas, enquanto nos demais assentamentos predominam ocupações urbanas, 

principalmente na construção civil e no comércio. Porém, estes agricultores continuam 

residindo nos assentamentos e mantêm atividades produtivas em seus lotes, principalmente a 

criação de ovinos e bovinos. 

Enquanto alguns agricultores deixam seus lotes para trabalhar nas cidades, outros 

residem nas cidades e se deslocam aos assentamentos para trabalhar. Esta situação foi 

informada por 5 agricultores (6,25% do total) que disseram preferir residir na área urbana, 

onde o restante da família estuda ou trabalha. Estes fatos demonstram a crescente integração 

entre os modos de vida rural e urbano, resultante da melhoria das condições de acesso e 

comunicação, que permite que os moradores do meio rural trabalhem nas cidades e residentes 
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das cidades trabalham no campo. Esta integração urbano-rural observada durante a pesquisa é 

um processo que ocorre em todo o Brasil, sendo uma característica do “novo rural brasileiro” 

(SILVA, 1997) 

 

4.2  Uso do solo nos Projetos de Assentamentos 

A Figura 2 ilustra o uso dos solos para a totalidade da área dos assentamentos 

pesquisados. O detalhamento do uso do solo por assentamento é apresentado na Tabela 6. 

  

 

Figura 2 – Usos do solo nos Projetos de Assentamentos pesquisados. 

A agricultura ocupa apenas 6% da área total pesquisada, variando entre os Projetos de 

Assentamentos. O menor percentual foi registrado no Passagem Rasa, com 2,1% da área e a 

maior proporção foi de 10,4% no Pitombeira e Fazenda Nova. As restrições climáticas, 

provavelmente, são a explicação para a reduzida área agrícola (LEITE, 2009).  

As áreas de infraestutura ocupam os menores percentuais e referem-se às edificações, 

como casas, galpões e currais, estradas, açudes e barragens. 

A pecuária é a atividade que ocupa a maior parte dos PA de forma concomitante com 

outros usos do solo. As áreas disponíveis para atividade incluem todo o assentamento, 

excluindo-se apenas a área agrícola e a infraestrutura, pois, nas áreas de Reserva Legal, APP e 

manejo florestal, mesmo quando cercadas, ocorre o pastejo pelos animais. 
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Desta forma, a pecuária utiliza mais de 90% da área da maioria dos assentamentos 

pesquisados (Tabela 6) refletindo o padrão de ocupação do solo no Semiárido Paraibano.  

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

microrregiões de Campina Grande, Curimataú Ocidental, Cariri Ocidental e Seridó, observou 

que em média, 94% da área da propriedade era ocupada pela pecuária e apenas 6% destinados 

a agricultura. Segundo o autor, esta forma de ocupação do solo é conseqüência das condições 

de semiaridez e do processo histórico de ocupação do interior da Região Nordeste, que teve 

na pecuária extensiva sua base econômica. 

Tabela 6 - Formas de uso do solo nos Projetos de Assentamentos. 

 

Assentamentos 

 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Área total (ha) 2.856,8 768,0 848,4 613,2 365,4 302,24 937,8 

Usos do solo (%) 
       

Infraestrutura 2,2 0,3 1,9 6,3 1,3 2,8 2,7 

Agricultura¹ 7,8 5,6 5,4 2,9 10,4 10,4 2,1 

Sem destinação³ 27,5 24,5 36,9 30,7 24,9 24,2 41,7 

APP² 8,5 0,8 2,9 15,7 3,8 9,5 4,1 

Reserva Legal² 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Manejo Florestal² 34,1 48,8 33,0 24,4 39,6 33,1 29,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Pecuária 90,1 93,3 92,8 90,8 69,5 86,8 95,0 

Fonte:(¹) resultados da pesquisa; (²) dados dos planos de manejo: Marinho (2007, 2008, 2011a e 2011b), Melo 

Neto et al. (2011), Araújo (2011); (³) valor obtido pela subtração dos demais usos. Obs.: A área de infraestrutura 

inclui construções, acessos e espelhos d’água.  

A Reserva Legal é de 20% em todos os Projetos de Assentamentos, estando 

devidamente demarcada em campo, homologada no órgão ambiental e registrada à margem da 

matrícula dos respectivos imóveis nos cartórios de registro, atendendo a legislação ambiental. 

Tal procedimento foi executado pelo serviço de assistência técnica, sendo uma exigência legal 

para aprovação do plano de manejo. 

O manejo florestal é uma atividade importante em termo de uso de solo, ocupando 

entre 24,4% a 48,8% da área dos PA estudados. 

Assim, somando-se as áreas manejadas com a Reserva Legal e APP, as áreas que 

devem ser mantidas com cobertura florestal representam 61% da superfície dos PA (Figura 2). 

Estes dados demonstram de que a implantação do manejo contribui para manutenção da 

cobertura florestal, pois para aprovação do plano é necessário adequar a propriedade a 
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legislação ambiental e assumir o compromisso de manutenção da cobertura vegetal na área 

manejada durante todo o ciclo de corte (GARIGLIO 2015; SILVA et al., 2008) 

As principais culturas agrícolas informadas pelos entrevistados foram o milho, feijão, 

palma forrageira, capim elefante e macaxeira. Na Figura 3 é apresentada a área agrícola 

ocupada por cada cultura. 

 

 

Figura 3 - Área ocupada pelas culturas agrícolas 

Os PA Brandões possuem a maior área agrícola, com 221,4 ha plantados (Tabela 7). A 

área média cultivada por cada família na última safra foi de 2,3 hectares. As principais 

culturas foram o feijão e milho, plantados de forma consorciada, por todos os entrevistados.  

Nestes PA, a área total de feijão e milho foi estimada em 111,1 ha. No entanto, devido 

à severidade da última seca, apenas 32% dos agricultores declaram ter efetuado a colheita 

destas culturas (Tabela 7). Quando houve colheita, esta foi destinada ao consumo dos próprios 

agricultores, não havendo excedentes a serem comercializados.  

Os agricultores dos Brandões investiram no plantio da palma forrageira, que foi 

plantada e colhida por 73% dos entrevistados, sendo a área total desta cultura  estimada em 98 

ha. Toda a produção foi destinada para a alimentação do rebanho dos agricultores. A área com 

macaxeira foi estimada em 3,4 hectares, sendo que apenas 14% dos entrevistados declaram o 

plantio da cultura. 
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Os PA Pitombeira e Fazenda Nova têm as maiores áreas individuais de plantio, com 

média de 2,7 e 2,6 ha por família, respectivamente. Neles predomina o cultivo de milho e 

feijão plantados em consórcio, e capim elefante destinado à alimentação animal.  

Tabela 7 - Estimativa de área plantada e colheita das principais culturas agrícolas. 

Atividade agrícola 

Projetos de Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

 Nova 

Pas. 

Rasa 

Área média por família 

(ha): 
2,3 2,2 1,6 1,2 2,7 2,6 1,2 

Frequência de plantio (%): 
   

    

Feijão e milho 100 50 78 83 91 60 57 

Palma 73 100 74 0 64 60 28 

Macaxeira 14 0 0 0 0 0 0 

Outras culturas 18 17 17 0 0 20 14 

Frequência de colheita (%): 
   

    

Feijão e milho 32 0 65 50 45 20 0 

Palma 73 100 74 0 45 40 14 

Macaxeira 9 0 0 0 0 0 0 

Outras culturas 0 17 0 0 0 20 0 

Estimativa para o PA (ha): 
  

    

Feijão e milho 111,1 5,0 16,7 15,0 26,1 9,6 11,4 

Palma 98,0 36,7 23,1 - 8,0 3,8 4,8 

Macaxeira 3,4 - - - - - - 

Capim Elefante 4,5 1,7 1,8 2,7 3,5 10,8 1,1 

Outras culturas 4,5 - 3,7 - 0,6 7,2 2,4 

Total 221,4 43,4 45,3 17,5 38,2 31,4 19,7 

Outras culturas também citadas nas entrevistas foram jerimum, melancia e fava, que 

juntas representam 4,5 hectares de área plantada nos Brandões; 3,7 hectares no Serra da Cruz; 

0,6 hectares no Pitombeira e 2,4 hectares no Passagem Rasa. No PA Fazenda Nova, foi 

constatado o plantio de cana de açúcar, em área estimada em 7,2 hectares. 

 No Malhada, 50% dos agricultores plantaram feijão e milho, e a estimativa da área 

plantada foi de 5,0 ha. Porém, devido à seca, não houve colheita destes produtos. A palma 

forrageira é a cultura com maior área plantada, ocupando 36,7 ha. Por tratar-se de espécie 

resistente às secas, foi e está sendo colhida por todos os entrevistados. 

 No Serra da Cruz, feijão e milho foram plantados por 78% dos entrevistados, 

ocupando 17,6 ha. A palma forrageira foi plantada por 74% dos entrevistados, ocupando 23,1 

ha. Neste PA 65% dos agricultores relataram terem colhido feijão e milho, porém em 

quantidades pequenas, não havendo excedentes para comercialização. A palma forrageira não 

teve perdas com a seca, e toda a produção é utilizada para alimentação dos rebanhos. 
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A área média de palma forrageira, por agricultor, variou de 0,3 a 1,8 ha, entre os PA 

pesquisados. Todavia, no Cágado, nenhum entrevistado relatou o plantio da forrageira. Estes 

valores estão abaixo da área média da cultura nas propriedades rurais do Semiárido Paraibano. 

Segundo Leite (2009), a área média de palma forrageira para esta região é de 4,8 ha por 

propriedade. 

 A atividade pecuária nos Projetos de Assentamentos inclui a criação de bovinos, 

ovinos, caprinos, suínos e aves. As informações relativas aos rebanhos são apresentadas na 

Tabela 8. 

A criação de bovinos é a principal atividade pecuária na maioria dos assentamentos. 

Nos PA Cágado e Fazenda Nova, todos os entrevistados criam bovinos. A menor quantidade 

criadores de bovinos está no Passagem Rasa, onde apenas 29% dos entrevistados se dedicam a 

esta atividade. Neste PA, a menor quantidade de criadores bovinos é compensada pela maior 

quantidade de criadores de ovinos. O tamanho médio do rebanho familiar variou 1,8 UA no 

PA Malhada até 8,9 UA no PA Serra da Cruz.  

Com base nas informações fornecidas pelos entrevistados (cada agricultor estimou o 

preço de seus animais) o valor médio do rebanho bovino variou de R$ 1.825,00 no PA 

Malhada até R$ 12.881,25 no PA Serra da Cruz. 

 A taxa de mortalidade do rebanho bovino de acordo com os resultados das entrevistas, 

variou de 53% no Malhada a 9,5% no Serra da Cruz. Apenas no Fazenda Nova não foi 

relatada nenhuma perda de animais. Esta mortalidade reflete o risco climático da atividade e a 

provável insuficiência do suporte forrageiro para o rebanho. 

A criação de ovinos e caprinos é a principal atividade pecuária no Passagem Rasa, 

onde 86% dos entrevistados se dedicam a atividade. Neste PA a média é de 53 UA por 

agricultor, com estimativa de 775 UA no assentamento. Contudo, o maior rebanho foi 

encontrado no Serra da Cruz, onde cada assentado possui em média 37,5 UA, o que resulta na 

estimativa de 868 UA no assentamento, criados de forma semi-confinada, recebendo 

suplementação alimentar. 

A criação de suínos foi declarada por 45% dos entrevistados nos Brandões. No PA 

Cágado, 33% dos entrevistados disseram que criam suínos, sendo o plantel médio de 17,5 

animais por agricultor, equivalente a R$ 2.300,00. 

A maioria dos agricultores, em todos os Projetos de Assentamentos, também cria aves, 

principalmente frangos e galinhas, que são majoritariamente destinados ao consumo das 

famílias. Somente no PA Cágado a avicultura tem finalidade comercial. 
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Tabela 8 – Característica dos principais rebanhos bovinos. 

Rebanhos 

Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Bovinos: 

   

    

Criadores (%) 68 67 70 100 64 100 29 

UA por criador 4,8 1,8 8,9 6,3 8,0 7,4 8,0 

N° estimado de 

UA no PA 
321 23 174 95 71 89 37 

Taxa de 

mortalidade (%) 
19 53 9,50 11,6 9,7 0 30,4 

Valor do rebanho 

familiar (R$) 
7.420,00 1.825,00 12.881,25 7.066,70 9.885,71 10.060,00 10.250,00 

Ovinos e caprinos: 
  

    

Criadores (%) 14 67 83 50 27 60 86 

UA por criador 6,3 7,5 37,5 5,7 17,0 31,3 53,0 

N° estimado de 

UA no PA 
85 100 868 43 65 225 725 

Valor  do 

rebanho familiar 

(R$) 

1.596,67 1.250,00 6.079,47 1.216,67 4.700,00 5.100,00 11.058,33 

Suínos:    
    

Criadores (%) 45 0 26 33 18 40 14 

N° de animais 

por família 
2,7 - 2,8 17,5 2,0 7,5 1,0 

N° estimado de 

animais no PA 
120 - 21 88 5 36 2 

Valor do rebanho 

familiar (R$) 
1.105,00 - 531,67 2.300,00 550,00 2.005,00 200,0 

Aves:    
    

Criadores (%) 82 100 65 67 73 80 29 

N° de animais 

por família 
23,1 14,0 17,6 116,3 20,1 27,0 70,0 

N° estimado de 

animais no PA 
1.849 280 321 1.162,00 205 322 320 

Valor do rebanho 

familiar (R$) 
400,28 356,67 424,33 2.906,25 519,38 1.050,00 2.725,00 
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 Os resultados da pesquisa indicam que as atividades produtivas nos PA seguem o 

padrão de produção regional. Segundo Leite (2009), no estado da Paraíba, nas microrregiões 

de Campina Grande, Curimataú Ocidental, Cariri Ocidental e Seridó Oriental na Borborema, a 

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

ovinos e caprinos. 

A aquisição do rebanho bovino, ovino e caprino, e da infraestrutura associada, foi 

financiada com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –

PRONAF. A maioria dos entrevistados declarou ter acessado os recursos para aquisição de 

animais, plantio de palma forrageira e construção de cercas e currais (Tabela 9). 

Tabela 9 - Percentual de agricultores que acessaram os recursos do PRONAF. 

 

Assentamentos 

 

Brdões Mlda 
S. da  

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Acesso ao PRONAF (%) 59 67 87 83 91 80 100 

Finalidade Bovino Bovino 
Bovino  

e ovinos 
Bovino 

Bovino 

e ovino 
Bovino 

Bovino  

e caprino 

Adimplência (%) 100 0 95 100 100 75 43 

Apesar das dificuldades decorrentes da estiagem e da mortalidade de animais, nos PA 

Brandões, Cágado e Pitombeira, todos os agricultores que acessaram os recursos do PRONAF 

declararam estar adimplentes com a instituição bancário. Porém, no assentamento Malhada a 

totalidade dos entrevistados informou que não estão efetuando os pagamentos em função da 

falta de renda. A mesma dificuldade também foi relatada pelos entrevistados do Passagem 

Rasa onde somente 43% dos entrevistados estão adimplentes com o PRONAF. 

 

4.3  O manejo florestal 

 O manejo florestal teve adesão da maioria dos agricultores em todos os Projetos de 

Assentamentos. A quantidade de entrevistados que declarou participar do plano de manejo, 

foi de 78,8%, variando de 54,5% nos Brandões até 100% no Malhada e Serra da Cruz. As 

justificativas apresentadas por aqueles que não aderiram ao manejo foram a ausência de 

cobertura vegetal em seus lotes individuais e falta de interesse pela atividade.  

 Embora a maioria dos agricultores tenha aderido ao manejo, nem todos exploraram 

lenha. O percentual de entrevistados que obtiveram renda com a atividade variou de 13,6% 

nos Brandões até 100% no Malhada (Quadro 1). Este fato decorre da forma de organização da 

atividade, e também porque até o momento foram explorados apenas os primeiros talhões dos 
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PMFS. Contudo, ao longo de todo o ciclo de corte, todos os participantes serão beneficiados 

com o manejo. 

 

Quadro 1 - Resultados do manejo florestal. 

Dados do Manejo 
Projetos de Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cágdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Agricultores 

participantes (%) 
54,5 100 100 66,7 72,7 80,0 85,7 

Agricultores que já 

exploraram lenha 

(%) 

13,6 100 34,8 33,3 72,7 80,0 18,8 

Volume 

comercializado 

(st.agricultor-1) 

600 190 25 140 50 50 400 

Preço da lenha 

 (R$.st-1) 
20,25 17,00 20,00 20,00 6,00 50,00 6,00 

Renda obtida (R$) 12.150,00 3.230,00 500,00 2.800,00 582,00 2.500,00 2.400,00 

Dias trabalhados 

(homem.dia) 
150 47,5 6,25 35 

venda 

em pé 

12,5 

venda 

em pé 

Divisão do talhão individ. individ. coletivo coletivo coletivo 

Organização para o 

exploração 
individ. individ. coletivo individ. individ. 

Venda individ. coletiva coletiva coletiva coletiva 

Execução do corte terceiriza direta terceiriza direta direta 

Custo do corte 10,00 n.a. 9,00 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tipo de corte manual manual manual manual mec. manual mec. 

Responsável pelo 

carregamento 
agricul. agricul. compr. agricul. compr. agricult. compr. 

Época de corte ano todo seca seca seca seca seca seca 

Talhão explorado 3° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 

Ano da exploração 2014 2013 2013 2014 2012 2014 2013 

Em todos os PA o produto comercializado foi a lenha. O manejo florestal demonstrou 

ser uma alternativa de geração de renda no período de seca. Conforme os dados do Quadro 1, 

a renda obtida por cada agricultor, com o manejo florestal foi de R$ 12.150,00 nos Brandões; 

R$ 3.230,00 no Malhada;  R$ 500,00 no Serra da Cruz; R$ 2.800,00 no Cágado, R$ 582,00 no 

Pitombeira, R$ 2.500,00 no Fazenda Nova, e; R$ 2.400,00 no Passagem Rasa.  

A grande variação nos valores decorre das diferentes formas de organização do 

trabalho e diferentes maneiras de comercializar a madeira produzida. A organização do 

trabalho e as condições de comercialização foram decididas pelos agricultores de cada 

assentamento de forma independente. Assim, em cada PA existe um arranjo diferente.  
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 Nos Brandões o talhão cortado foi locado sobre dois lotes apenas. A exploração foi 

realizada pelos proprietários destes lotes de forma individual. Por esta razão o volume 

explorado por cada agricultor é elevado. Entretanto, a cada ano, somente dois agricultores do 

PA vendem a lenha. No caso do Brandão I, por exemplo, o talhão anual é de 12,7 ha 

explorados por 2 agricultores. O corte é individual e para explorar todo o talhão, os 

agricultores terceirizam o corte, ao custo R$ 10,00.st-1 cortado. Desta forma o valor recebido 

pelos donos do talhão cortado é reduzido pela metade, considerando que o preço de venda foi 

de R$ 20,25. Contudo, isto gera benefícios para outros assentados, pois o corte é executado 

por residentes do próprio assentamento.  

 Uma desvantagem desta forma de organização é que cada agricultor só vende lenha 

em um ano do ciclo, ou seja, uma vez a cada 20 anos. Esta é uma das causas de insatisfação 

com o manejo registrada neste assentamento. 

No Malhada o talhão anual foi fracionado entre todos os agricultores, de modo a 

permitir que todos pudessem explorar lenha.  Porém, o volume vendido por cada agricultor foi 

menor do que nos Brandões. A área média do talhão anual é de 24,93 hectares, divididos entre 

os 20 proprietários. O volume explorado em 2013 foi de 3.800 st, que equivale a 190 st, em 

média, para cada proprietário. Esta forma de organização favorece a obtenção constante e 

anual de renda proveniente do manejo.  

No Malhada o corte foi individual, ou seja, cada agricultor cortou a lenha existente na 

sua fração do talhão. Porém, a comercialização foi feita de forma coletiva, para o mesmo 

comprador, que pagou a cada agricultor o valor correspondente ao volume cortado na sua 

fração de talhão, ao valor de R$ 17,00.st-1, estando o carregamento a cargo dos assentados. 

 No Serra da Cruz a exploração e a venda da lenha são coletivas e administradas pela 

associação. O corte foi coordenado pela associação e executado pelos agricultores 

interessados em trabalhar na atividade, que receberam R$ 9,00.st-1 cortado.  O lucro resultante 

foi todo revertido em investimentos coletivos: construção de cercas e reforma da sede da 

associação. 

 Estes dados são relativos ao talhão explorado em 2013. A AUTEX emitida para o 

primeiro talhão autorizava a exploração de 1.295 st de lenha. No entanto só foram 

comercializados 700 st devido à falta de compradores. Em 2014 não houve venda de lenha 

devido à demora na expedição de nova AUTEX. A exploração foi retomada em junho de 

2015, porém, como o trabalho estava em execução durante o período da pesquisa os dados 

não foram considerados. 



   36 

 No Cágado o talhão é coletivo. Com esta organização, qualquer assentado interessado 

pode cortar madeira e não somente os proprietários dos lotes sobre os quais o talhão foi 

locado. O corte é individual e no momento da venda coletiva é mensurado o volume cortado 

por cada agricultor, que recebe conforme sua produção. O valor recebido foi de R$ 20,00 st-1. 

 Nos PA Pitombeira e Passagem Rasa, os agricultores optaram pela venda da madeira 

em pé ao valor de R$ 6,00.st-1. Toda a exploração foi executada pelo comprador, que utilizou 

motosseras para o corte das árvores. Embora os dois assentamentos tenham vendido ao 

mesmo comprador, a opinião dos agricultores sobre a venda variou de forma contrastante. 

 No Pitombeiras, o talhão explorado foi dividido entre todos os participantes do 

manejo, e a renda declarada foi de apenas R$ 852,00 por agricultor. Os entrevistados 

relataram desentendimentos com o comprador e dificuldades para receber o pagamento. Neste 

assentamento, todos os entrevistados disseram-se insatisfeitos com o manejo e decidiram não 

explorar o talhão com AUTEX emitida em 2014. 

Já no Passagem Rasa, o talhão anual foi divido entre 3 agricultores proprietários dos 

lotes correspondentes ao talhão anual, que receberam R$ 2.400,00 cada um. A maioria dos 

entrevistados está satisfeita com a atividade. 

 No Fazenda Nova o talhão é coletivo, o corte é manual e individual. Embora este 

assentamento tenha o menor volume explorável, os agricultores tiveram renda de R$ 2.500,00 

por beneficiário. O pequeno volume produzido foi compensado pelo maior valor recebido, R$ 

50,00.st-1. Para tal, os agricultores fretaram um caminhão e entregaram o produto diretamente 

ao consumidor. 

 Conforme demonstrado, o preço do metro estéreo de lenha foi de 6,00 em pé, R$ 17 a 

20,25 empilhada, até R$ 50,00 no local de consumo. O aumento do valor da lenha ao longo da 

cadeia de produção também foi registrado em estudo realizado em Pernambuco, no qual 

verificou-se que o estéreo de lenha de algaroba era vendido a R$ 25,00 na propriedade rural, 

chegando a R$ 41,00 no consumidor final (RIEGELHAULPT et al., 2014) 

 A localização dos compradores de lenha (Quadro 2) demonstra que os agricultores não 

conseguiram comercializar o produto em seus próprios municípios, tendo em alguns casos que 

recorrer a compradores de outros estados.  

O caso mais grave foi encontrado no PA Pitombeiras, de onde a lenha foi transportada 

por distâncias de até 298 km, até o município de Paudalho, em Pernambuco. A menor 

distância de transporte foi registrada para o PA Cágado,  onde parte da produção foi vendida 

para um consumidor localizado no município de Patos-PB, a 22 km do assentamento. 
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Quadro 2 - Destino e distância de transporte da lenha produzida. 

Assentamentos 

Destino da lenha 

Município Distância (km) 

Brandões 
Carnaúba dos Dantas - RN 91 

Guarabira - PB 124 

Malhada Algodão de Jandaira - PB 40 

S. da Cruz Paudalho - PE 162 

Cágado 
Patos - PB 22 

São Bento - PB 126 

Pitombeiras 

Tocaimbó – PE 180 

Paudalho - PE 298 

Buenos Aires - PE 280 

Fazenda Nova 

Santana do Seridó - RN 105 

Patos - PB 55 

Souza - PB 181 

Passagem Rasa Buenos Aires - PE 242 

 Os dados da pesquisa demonstram que o trabalho florestal remunera o trabalhador 

melhor do que o trabalho rural fora do assentamento. Conforme informações dos próprios 

entrevistados que executaram a exploração por conta própria, o período de trabalho dedicado 

ao corte da lenha foi de 30 a 60 dias, na época da seca. Apenas nos Brandões, devido ao maior 

volume explorado, o corte foi executado durante o ano todo. Descontando-se as interrupções 

do trabalho, tais como fins de semana e os dias que os agricultores pararam o corte para 

executarem outras atividades, o tempo efetivamente trabalhado no corte da lenha foi de: 150 

dias nos PA Brandões; 47,5 dias.homem no PA Malhada; 6,25 dias.homem no PA S. da Cruz; 

35 dias.homem no PA Cágado; e, 12,5 dias.homem no PA Faz. Nova. 

 A produtividade declarada do trabalho de corte foi de 4 st.homem-1.dia-1. 

Considerando o menor preço de venda da lenha de R$ 17,00.st-1 (PA Malhada), o agricultor 

obteve remuneração de R$ 68,00 por dia efetivamente trabalhado. Este valor é bastante 

superior ao recebido pelo trabalho fora do assentamento, que, segundo os entrevistados, varia 

de R$ 35,00 a 40,00/dia, para serviços prestados, na condição de diaristas, nas fazendas 

vizinhas. 

Estes dados corroboram os resultados de obtidos por Marques et al. (2011), que ao 

efetuaram uma análise econômica das atividades agrícola, pecuária e florestal em dois 

assentamentos de Pernambuco no ano de 2010, concluíram que a atividade florestal gera 

renda superior à agricultura e à pecuária. Segundo os autores, os agricultores obtiveram 



   38 

remuneração média de R$ 31,36 por dia trabalhado na atividade florestal, enquanto que a 

agricultura e a pecuária renderam, respectivamente, R$ 10,64 e R$ 21,52 por dia de trabalho.  

 Apesar da boa remuneração obtida, a exploração da lenha não é suficiente para manter 

os agricultores em seus lotes, pois devido ao tamanho reduzido da área explorável por cada 

família, gera trabalho durante um período reduzido.  

Segundo Francelino et al. (2003) o manejo florestal em assentamentos deve ser 

considerado uma fonte de renda complementar. Estes autores ao analisarem o potencial 

florestal de 10 projetos de assentamento no sertão Norte-Riograndense, concluíram que para 

obtenção de renda durante todo o ano, no valor de um salário mínimo mensal, a área do lote 

de cada assentado deveria ser de pelo menos 170 ha, valor muito superior ao tamanho médio 

dos lotes dos Projetos de Assentamentos estudados. 

Consequentemente, muitos assentados buscam trabalho foram dos seus lotes no 

restante do ano. No caso do assentamento Malhada, todos os entrevistados complementam sua 

renda trabalhando com diaristas ou mensalistas em fazendas vizinhas, sendo a extração do 

agave a atividade que mais emprega estes assentados. 

 

4.4  Avaliação da satisfação dos agricultores com a atividade florestal 

A satisfação dos agricultores com o manejo florestal é apresentada na Figura 4.  

Nos assentamentos Brandões, 50% dos agricultores não estão satisfeitos com a 

atividade. A insatisfação é devida principalmente ao baixo preço da lenha, à falta de 

compradores, dificuldade para executar o corte e a burocracia para emissão de AUTEX. 

Segundo Vieira (2010), logo após a criação do assentamento os agricultores iniciaram 

o corte da lenha de forma desordenada, vendendo o produto a atravessadores da região, a 

preços muito baixos.  O plano de manejo criou a expectativa de melhores rendimentos com a 

venda da madeira legalizada.  

Porém, com a implantação do manejo “as famílias assentadas passaram a vivenciar 

uma série de novas regras e formas de controle da exploração de recursos madeireiros que 

vêm interferindo fortemente em seu modo de vida, instituindo uma dinâmica de 

territorialização paralela aos processos territoriais desencadeados com a desapropriação do 

antigo latifúndio” (VIEIRA, 2010). 

Ou seja, o ordenamento do uso do solo representado pela demarcação da Reserva 

Legal, as restrições de uso da APP e a burocracia para emissão de AUTEX, restringiu o 

acesso ao recurso florestal, pois os agricultores passaram a depender de autorização do órgão 
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ambiental para o corte da madeira, sem que isso tenha resultado em ganhos satisfatórios. 

Além disso, o valor da lenha recebido pelo assentado é inferior a 50% do valor pago pelo 

consumidor final, criando a sensação que o manejo esta beneficiando mais ao atravessador do 

que ao produtor (VIEIRA, 2010). 

 

Figura 4 - Satisfação dos agricultores com o manejo florestal. 

No PA Malhada, 83% dos entrevistados declaram estar satisfeito com a atividade 

florestal. Pois, conforme declarado pelos próprios agricultores, esta foi a única opção de 

trabalho existente durante a seca. 

 Neste PA, conforme os relatos, a maior dificuldade foi a organização dos agricultores. 

Embora a maioria dos entrevistados tenha manifestado satisfação com o trabalho florestal, não 

houve condições para renovação da AUTEX devido a desentendimentos entre os agricultores. 

Por este motivo, eles solicitaram aos técnicos da SOS Sertão que providenciassem o 

cancelamento do PMFS junto a SUDEMA. 

 No PA Serra da Cruz, 74% dos entrevistados se disseram indecisos, pois como a 

exploração esta sendo administrada pela associação, a maioria deles não tem envolvimento 

direto com a atividade e, ainda não tem opinião definida. 

 No PA Pitombeiras, todos aqueles que participaram da exploração do primeiro talhão 

estão insatisfeitos, e o principal motivo foram os desentendimentos com o comprador da 
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lenha, preço baixo e atrasos nos pagamentos. Neste assentamento os que se declaram 

indecisos foram aqueles que ainda não exploraram a lenha ou não participam da atividade 

florestal. 

Nos demais PA, a maioria dos entrevistados declarou estar satisfeita com a atividade 

florestal.  

Ao se analisar a satisfação apenas entre aqueles que já comercializaram lenha (Figura 

5), considerando-se todos os assentamentos, 57% declararam estar satisfeitos e 43% 

insatisfeitos, e nenhum indecisos. Entre os satisfeitos, quando questionados sobre o motivo da 

satisfação, a resposta unânime foi a obtenção de renda extra. Já a insatisfação está relacionada 

às dificuldades enfrentadas.  

 

 

Figura 5 - Satisfação com o manejo florestal entre os agricultores que já exploraram e 

comercializaram lenha. 

Quanto ao destino da renda obtida, a maioria declarou tê-la utilizado nos gastos 

diários, sendo os valores insuficientes para melhorarem sua qualidade de vida. Exceção para o 

PA Serra da Cruz, onde a associação aplicou a renda em investimentos coletivos, e PA 

Brandões, onde foram relatados casos de aquisição de automóvel e cabeças de gado com 

recursos do manejo. 

 

Satisfeitos  57%

Insatisfeitos 43%
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4.5 Dificuldades para implantação do manejo florestal 

O baixo preço da lenha foi a principal dificuldade apontada por 35% dos entrevistados 

(Figura 6). Este fato está diretamente relacionado com a falta de compradores, citada por 34% 

dos agricultores. Pois, embora haja um elevado número de consumidores de lenha próximos 

aos assentamentos, principalmente cerâmicas e outras indústrias, padarias e churrascarias 

(MARINHO, 2011a), estes potenciais compradores não tiveram interesse em adquirir a lenha 

proveniente dos planos de manejo, pois na região existe ampla oferta de lenha ilegal 

(TRAVASSOS e SOUZA, 2014), e o processo de fiscalização sobre os consumidores é 

deficiente (NDAGIJIMANA, PAREYN e RIEGELHAULPT, 2015).  

Diante desta dificuldade os agricultores, com apoio da assistência técnica, buscaram 

compradores em municípios mais distantes, e em certos casos, até nos estados vizinhos. 

 

Figura 6 - Dificuldades para execução do manejo florestal. 

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

acompanhada de Documento de Origem Florestal – DOF. Para emissão do DOF, tanto o 

vendedor como o comprador do produto florestal devem estar legalizados perante os órgãos 

ambientais. Conforme informação colhida junto aos responsáveis pela assistência técnica, 

muitos dos potenciais compradores não têm licença ambiental, consequentemente, estão 

impedidos de adquirirem a lenha proveniente do manejo. 
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O DOF deve ser emitido em sistema eletrônico gerido pelo IBAMA. Para emissão, o 

comprador e o vendedor devem estar conectados na internet. Como não há conexão de 

internet em nenhum dos assentamentos pesquisados, os agricultores devem se deslocar até a 

cidade mais próxima cada vez que um caminhão de lenha sai do assentamento, gerando custos 

extras para os agricultores. Este procedimento foi a principal dificuldade citada por 9% dos 

entrevistados. 

A execução do corte foi uma dificuldade apontada por 10% dos entrevistados, os quais 

consideram o trabalho de cortar e empilhar a lenha, pesado e de difícil execução. Este fato 

está relacionado a pouca experiência dos beneficiários com a atividade florestal, pois apenas 

26% dos entrevistados já haviam trabalhado com produção de lenha ou carvão, antes do início 

do projeto. De acordo com alguns autores que estudaram o tema, a exploração florestal é uma 

atividade que demanda muito esforço físico, especialmente quando as operações são manuais, 

e a pouca experiência dos trabalhadores implica na redução da produtividade (FIEDLER et 

al., 1998), e pode ser causa de acidentes de trabalho (CANTO et al., 2007). 

 Outra causa de insatisfação foi o não cumprimento do cronograma de exploração do 

PMFS. Até o momento da realização das entrevistas, foram explorados apenas 3 talhões nos 

Brandões, 2 no Passagem Rasa e 1 nos demais assentamentos. Embora em 2015 tenha-se 

iniciado o corte de novos talhões, estes dados demonstram que o não está sendo explorado 

todo o potencial da área. Nos Brandões, por exemplo, os planos de manejo foram elaborados 

no ano de 2007, com previsão de explorar um talhão por ano. Desta forma, já deveriam ter 

sido explorados 8 talhões. 

 De acordo com informações obtidas com a equipe prestadora de assistência técnica, 

este atraso é devido aos tramites legais necessários à emissão das AUTEX. Cada autorização 

tem validade de um ano, e, após a conclusão da exploração do talhão anual, é necessário 

protocolar o pedido de AUTEX para o próximo talhão. Esta autorização só é emitida após os 

funcionários do órgão ambiental da Paraíba (SUDEMA) realizarem vistorias nos planos de 

manejo. Como estas vistorias chegam a demorar até um ano para serem realizadas, a atividade 

de exploração florestal fica paralisada durante este tempo.  

 Segundo Molnar et al. (2011), as dificuldades para atendimento às exigências legais e 

a morosidade de órgãos governamentais é um problema enfrentado pelos comunitários em 

diversos países. Diante deste fato os autores sugerem que o poder público simplifique os 

procedimentos necessários a formalização dos empreendimentos florestais comunitários.  

Neste contexto, a adoção de medidas por parte da SUDEMA, para acelerar a emissão 

das AUTEX, pode beneficiar os agricultores ao permitir a exploração de um talhão a cada 
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ano. Um exemplo deste tipo de medidas é encontrado no estado de Mato Grosso, onde por 

meio da Lei Complementar n° 567 de 01/06/2015, o governo estadual dispensou a realização 

de vistoria prévia para emissão de AUTEX. Com esta legislação o estado deu celeridade a 

análise e aprovação de planos de manejo, sem dispensar as ações de fiscalização, pois, a lei 

mato-grossense prevê a realização de fiscalizações periódicas e penalizações aos infratores. 

Outrossim, 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 (MOLNAR et al., 2011) 

 
4.6  Potencial econômico do manejo florestal 

 As informações coletadas na pesquisa demonstram que se forem superadas as 

dificuldades apontadas, o manejo tem potencial econômico que pode superar as demais 

atividades agropecuárias. 

 Considerando-se o valor de venda da lenha à R$ 20,00, valor recebido pela maioria 

dos assentados que cortaram e venderam a lenha na propriedade em 2014, percebe-se que o 

valor da madeira do PMFS é superior ao valor declarado dos rebanhos (Tabela 10). Apenas no 

assentamento Fazenda Nova, por ter a menor área manejada, o valor dos rebanhos é maior do 

que o valor da lenha estocada. 

Tabela 10 - Valor do estoque madeireiro, dos rebanhos e dos plantios de milho e feijão. 

Assentamentos 

Valor do estoque madeireiro (R$) Agropecuária (R$) 

PMFS (R$) Talhão anual Rebanhos Milho e feijão 

Brandões    2.983.860,00        155.240,00  598.445,91     140.689,63  

Malhada        597.440,00          37.020,00  48.133,33         6.331,67  

S. da Cruz       637.780,00          42.500,00  403.157,40       21.147,77  

Cágado       214.240,00          14.280,00  152.687,50       18.995,00  

Pitombeira       483.400,00          32.220,00  112.645,19       33.051,30  

Faz. Nova       160.640,00          10.760,00  177.144,00       12.156,80  

Pas. Rasa       442.480,00          29.480,00  211.428,39       14.436,20  

 

Os dados da pesquisa não permitem avaliar o valor da produção agrícola na safra 

2014/2015, pois, devido a seca, a maioria dos agricultores não colheu seus cultivos. Porém, se 

considerarmos que na Paraíba a produtividade média do milho é de 460 kg.ha-1 e do feijão de 

274 kg.ha-1 (CONAB, 2015), e os preços de venda, informados pelos agricultores durante as 

entrevistas, como sendo de R$ 52,00 para o milho (saca de 60 kg) e R$ 190,00 para o feijão 
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(saca de 60 kg), tem-se os valores da Tabela 10. Os dados desta análise indicam que o manejo 

pode igualar e até superar o valor da produção agrícola. 

 Com base nesta informação justifica-se o investimento em projetos e políticas públicas 

de fomente à atividade florestal, pois esta se mostra potencialmente vantajosa, podendo 

superar inclusive as atividades agropecuárias que foram financiadas por bancos públicos via 

PRONAF. 

 

4.7  Aspectos ambientais 

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

florestal nas áreas manejadas, de Reserva Legal e APP (GARIGLIO 2015, SILVA et al., 

2008). Durante a entrevista foram efetuadas perguntas aos agricultores, objetivando avaliar o 

grau de informação dos mesmos sobre questões ambientais relacionadas ao assentamento. Os 

resultados desta análise são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Percepção dos agricultores sobre questões ambientais. 

Questões ambientais: 

Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da  

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Conhece a localização das APP (%) 41 33 96 50 82 100 43 

Conhece a localização da RL (%) 100 100 100 83 100 100 71 

Ocorrência de incêndios (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Ocorrência de caça (%) 55 17 41 67 0 20 29 

Produção de carvão (%) 32 17 0 33 0 0 0 

Corte fora da área manejada (%) 14 17 0 0 0 40 0 

 Os dados da pesquisa indicam que nos assentamentos Brandões, Malhada e Passagem 

Rasa, a maioria dos entrevistados não tem conhecimento da localização das Áreas de 

Preservação Permanente (APP).  

Em relação a Reserva Legal a situação é diferente, sendo que a maioria dos 

entrevistados tem conhecimento de sua localização, sendo comum referirem-se a ela como a 

“área do IBAMA”, porque, durante o processo de análise do plano de manejo pela SUDEMA 

a Reserva Legal foi demarcada em campo, tendo sido objeto de vistoria por parte do órgão 

ambiental. Este procedimento consolidou a RL, sendo uma importante forma de ordenar o uso 

e ocupação do solo. 

Na percepção dos entrevistados a caça é o problema ambiental mais freqüente, tendo 

sido relatado na maioria dos Projetos de Assentamentos. Conforme informações colhidas 

junto aos técnicos que prestam assistência técnica, durante as capacitações realizadas nos 
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assentamentos, todos foram informados da proibição da atividade e dos impactos negativos 

para o meio ambiente. Porém, conforme relato dos agricultores, a caça é devida 

principalmente a pessoas de fora do assentamento, que entram na área sem autorização dos 

assentados. 

O corte de lenha fora da área delimitada para manejo e a produção de carvão ainda 

ocorrem nos assentamentos Brandões, Malhada e Cágado. Segundo informações colhidas 

diretamente com os presidentes das associações, trata-se de um pequeno número de 

agricultores que resistem à ordenação da exploração via manejo, ou, por aqueles que não têm 

alternativa de subsistência, e portanto, não tem condições de aguardar a autorização de 

exploração AUTEX.  

Nenhum dos entrevistados relatou a ocorrência de qualquer tipo de incêndio na 

vegetação dos assentamentos, não sendo este um problema que preocupe os agricultores. 

Um problema ambiental muito freqüente em regiões áridas e semiáridas é o excesso de 

pastejo animal (BELLEFONTAINE, GASTON e PETRUCCI, 1997). Quando a carga animal 

excede a capacidade de suporte do sítio, ocorrem impactos sobre a vegetação nativa, como 

por exemplo, perda de cobertura do solo devido ao pisoteio e redução das populações das 

espécies mais palatáveis aos animais (ARAÚJO FILHO, 2013). 

No Semiárido Paraibano é comum os animais ficarem soltos por toda a propriedade, 

cercando-se apenas as áreas de agricultura, deixando livre acesso aos animais nas áreas de 

vegetação nativa (LEITE, 2009). Nos assentamentos estudados os animais pastam em mais de 

90% da área das propriedades, com acesso livre às áreas da Reserva Legal, manejo florestal e 

Áreas de Preservação Permanente (Quadro 3).  

Quadro 3 - Acesso dos rebanhos às áreas de APP, RL e manejo florestal. 

Condições de pastoreio: 

Assentamentos 

Brdões Mlhda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

A APP está cercada? Não Sim Não Não Sim Não Sim 

A RL está Cercada? Não Não Sim Não Sim Sim Sim 

Ocorre pastoreio na APP Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 

Ocorre pastoreio na RL? Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Ocorre pastoreio no manejo? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

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. 
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De acordo com estas recomendações, para pastoreio em Caatinga nativa a área 

disponível por cabeça animal deverá ser de no mínimo 10 a 12 ha para bovino; e, 1,5 a 2,0 ha 

para ovinos e caprinos. A mesma Instrução Normativa define que no caso de pastoreio por 

caprinos, o acesso à área manejada somente será permitido a partir do início do segundo ano 

de exploração da área. 

Considerando a estimativa do rebanho atual e a recomendação de área mínima de 

pastoreio, foi calculada a área mínima necessária para comportar os animais dos 

assentamentos. 

Conforme demonstrado na Tabela 12, apenas no assentamento Malhada a área de 

pastoreio é suficiente para comportar o rebanho. Nos assentamentos Brandões, a área 

acessível aos rebanhos é de 2.572,8 ha, porém, para o rebanho atual, com base nas 

recomendações técnicas, esta área deveria ser superior a 3.337 ha. No Serra da Cruz, os 

ovinos e caprinos são criados de forma semi-intensiva e por este motivo não foram inclusos 

no cálculo. Porém, somente o rebanho bovino demanda área superior a disponível. Estes 

dados indicam que a carga animal é superior a capacidade de suporte prevista na legislação.  

Tabela 12 - Capacidade de suporte para os rebanhos dos assentamentos 

Condições de pastoreio: 

Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Área acessível aos rebanhos 

(ha) 
2.572,8 716,6 787,2 556,8 235,8 262,3 893,7 

Rebanho atual estimado: 
   

    

Bovinos (UA) 321 23 174 95 71 89 37 

Ovinos/Caprinos (UA) 85 100 868 43 65 225 725 

Área requerida pelo rebanho atual ¹ 

Bovinos (ha) 3.210   230 1.740  950 710  890 370 

Ovinos/Caprinos (ha) 127 150 na 65 97 337 1.087  

Total 3.337 380 1.740 1.015 808 1.228 1.458 
Fonte: dados da pesquisa. ¹ A área requerida pelo rebanho atual foi estimada em função da capacidade de suporte 

recomendada para a Caatinga nativa por Araújo Filho e Crispim (2002) apud Perreira Filho e Bakke (2010) 

sendo no mínimo para bovinos 10 ha por unidade animal; e, para ovinos e caprinos 1,5 ha por unidade animal. 

 Além disso, como as áreas de manejo não estão cercadas, em nenhum dos 

assentamentos está sendo cumprida a determinação de impedir o acesso de caprinos nos 

talhões em regeneração. 

 É interessante mencionar que a implantação do PMFS nestas áreas irá diminuir a 

pressão de pastejo, pois, a técnica de corte utilizada na exploração florestal é muito 

semelhante ao rebaixamento da Caatinga recomendado pela literatura (ARAÚJO FILHO, 
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2013; PERREIRA FILHO e BAKKE, 2010; PEREIRA FILHO, CÉZAR e SILVA, 2013). 

Desta forma, a exploração da lenha proporciona a diminuição do sombreamento, provocando 

ao aumento da produção de forragem. Portanto, a continuidade do manejo florestal nestes 

assentamentos também trará benefícios ambientais e econômicos para a atividade pecuária. 

 Os entrevistados foram consultados sobre suas intenções de aumento da área de 

cultivo ou implantação de pastagens artificiais, sendo que, em todos os assentamentos, a 

maioria manifestou interesse em aumentar estas áreas. 

 Conforme dados da Tabela 13, a área média a expandir varia de 1,8 a 5,3 ha, e a maior 

parte destas áreas deverão ser desmatadas. Caso esta expansão se concretize, a área a ser 

desmatada será de 360,8 ha nos Brandões; 73,3 ha no Malhada; 71,8 ha no Serra da Cruz; 10 

ha no Cágado; 16,5 ha no Pitombeiras; 19,2 ha no Fazenda Nova; e, 25,1 ha no Passagem 

Rasa.  

Tabela 13 - Estimativa de área a ser desmatada para expansão da área agrícola. 

Expansão da área de cultivo: 

Assentamentos 

Brdões Mlda 
S. da 

Cruz 
Cgdo Ptbra 

Faz. 

Nova 

Pas. 

Rasa 

Quantidade de agricultores com 

intenção de ampliar a área de 

cultivo (%) 

82 83 91 67 73 60 71 

Área a expandir por agricultor 

(ha) 
5,3 4,4 4,5 1,8 2,5 3,3 2,6 

Área a ser desmatada (%) 85 100 66 36 65 80 85 

Estimativa de área a ser 

desmatada no assentamento (ha) 
360,8 73,3 71,8 10,0 16,5 19,2 25,1 

Área do PA sem destinação (ha) 786,9 188,1 312,9 188,2 91,10 73,1 391,1 

 O levantamento de usos dos solos demonstra que as áreas sem destinação são 

superiores as áreas a serem desmatadas. Desta forma, a pesquisa indica que a expansão dos 

cultivos não exercerá pressão de desmatamento sobre as áreas manejadas. 

4.8  Continuidade do manejo e permanência nos assentamentos 

 Quando questionados sobre o interesse em continuar o plano de manejo florestal, a 

totalidade daqueles que estão satisfeitos com a atividade respondeu que deseja a continuidade 

do projeto. Porém, conforme o relato dos agricultores, a continuidade depende da manutenção 

da assistência técnica de forma gratuita, pois consideram inviável a contratação dos serviços 

de forma direta pela associação. 
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 Entre os insatisfeitos predomina a opinião favorável ao cancelamento do PMFS. 

Quando questionados sobre o interesse em substituir o manejo por outra atividade, apenas 

41% dos insatisfeitos declaram interesse em utilizar a área para fins agrícolas, enquanto os 

demais pretendem deixar a área em pousio. 

 Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos agricultores (perda de safras, 

mortalidade de animais, dificuldades para implantar o manejo florestal) 96% dos 

entrevistados declararam que pretendem continuar morando nos assentamentos. Pois, 

consideram que tem melhores condições de vida nos seus lotes, em comparação com a vida 

nos centros urbanos regionais, ou, com a migração para outras regiões do país. 

 

5 - CONCLUSÕES 

 

A maioria dos assentados já eram agricultores antes da criação dos Projetos de 

Assentamento, sendo procedentes do próprio município ou de municípios vizinhos. Porém, 

poucos tinham experiência com a produção de lenha e carvão antes da implantação do Plano 

de Manejo Florestal Sustentável. 

Nos assentamentos pesquisados há carência de atividades produtivas, e os agricultores 

dependem de recursos de programas sociais e do trabalho fora dos assentamentos para 

complementar a renda familiar. 

O manejo florestal comunitário da Caatinga é uma alternativa de geração de trabalho e 

renda aos agricultores, porém só garante o sustento das famílias durante um período do ano. 

Em cada assentamento estudado os agricultores definiram uma forma diferente de 

organização para a atividade, havendo casos onde a atividade é individual e outros onde é 

coletiva. 

A maioria dos entrevistados está satisfeita com o manejo florestal, sendo que, o nível 

de satisfação com o manejo variou entre os assentamentos. A satisfação é devida a renda 

obtida e a insatisfação está diretamente relacionada com as dificuldades encontradas. 

As principais dificuldades relatadas foram o baixo preço da lenha e a falta de 

compradores. 

Apesar da alta demanda por energéticos florestais existente no estado da Paraíba, a 

falta de licenciamento ambiental dos consumidores de lenha contribui para os baixos preços 

da lenha, prejudicando os agricultores que praticam o manejo de forma legalizada. 
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A ampliação da fiscalização sobre os consumidores e a adoção de procedimentos para 

agilizar a emissão de AUTEX, por parte da SUDEMA, pode beneficiar os assentamentos que 

praticam o manejo sustentável da Caatinga. 

O valor do estoque madeireiro dos PMFS é superior ao valor dos rebanhos e, se forem 

superadas as dificuldades identificadas, o manejo florestas poderá ser uma atividade 

econômica com rendimentos iguais ou até superiores a atividade agrícola. 

A implantação do manejo estabeleceu o ordenamento do uso do solo, garantindo a 

manutenção da cobertura florestal em 61% da área dos assentamentos. Porém a carga animal 

está acima dos valores recomendados, sendo este o principal problema ambiental identificado 

no estudo.  

Apesar das dificuldades enfrentadas a maioria dos entrevistados pretende continuar 

morando e trabalhando em seus lotes e tem interesse em manter as áreas de manejo desde que 

haja continuidade na prestação de assistência técnica de forma gratuita. 
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APENDICE A – Formulário para entrevistas de campo. 

1. Identificação do assentamento:  

Data: Município: 

Nome do entrevistado: 

Há quanto tempo mora no assentamento? 

Naturalidade: 

O que fazia antes de morar no assentamento? Qual sua ocupação anterior?: 

Qual o tamanho do seu lote? 

 

 

2. Composição do núcleo familiar:  

Quantas pessoas moram na casa? 

Nome: Parentesco Sexo Idade Sabe lê? Escolarid Está na 

escola? 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Parentesco: 1 – é o entrevistado, 2 – cônjuge, 3 – filhos; 4 – netos, 5 – pais, 6 – avós, 7 – sobrinho, 8  - enteado, 

9 – dependente. 

Escolaridade: A – analfabeto, Fi – Fundamental Incompleto, FC – Fundamental completo, Mi – Médio 

incompleto, MC – médio completo, Si – Superior incompleto, SC superior completo, NA – não alfabetizado (< 6 

anos). 

 

Está na escola? Sim ou não. Pergunta referente às crianças. 

 

3. Condições de Moradia: 
Tipo de construção: (  ) alvenaria;  ( ) taipa;  Outro: 

Tamanho: área:                      energia elétrica: ( ) sim  ( ) não 

Qual a forma de aquisição da casa? (construída por conta própria ou programa do governo?) 

Abastecimento de água:  ( ) rede pública; ( ) poço artesiano;  ( ) nascente ou poço; ( ) rio/riacho; 

(  ) cacimba; ( ) açude/barreiro  (  )cisterna (  ) caminhão pipa  ( ) outra: 

Tratamento da água: (  ) cloração  (  ) fervura  (  ) filtro  ( ) dessalinizador  (  ) sem tratamento ( ) outra 

O que é feito com o lixo no assentamento? 

(  ) coleta pública  (  ) queima   (  ) enterra  ( ) lançado a céu aberto 

A casa tem rede de esgoto ou fossa? ( ) sim  ( ) não 

 

Qual a distância até a escola?   Tem transporte escolar? ( ) sim  ( ) não 

Qual a distância até o hospital? 

 

Tem carro próprio? ( ) sim  ( ) não 

Tem Moto? (  ) sim  (  ) não 
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4. Avaliação do manejo florestal 

Participa do projeto de manejo florestal? (  ) sim  (  ) não. 

Já cortou algum talhão? ( ) sim  ( ) não 

Se sim, onde foi?  (  ) lote próprio  (  ) área do visinho  ( ) área coletiva 

Produção florestal 

Produto quantidade Valor unitário Renda  

Lenha (st – metro de lenha)    

Carvão –(sacas)    

Outros:    

Como é organizado o corte? (  ) individual  (  ) coletivo 

Quem faz o corte? ( ) o próprio (  ) trabalhador contratado diretamente (  ) corte teiceirizado   

Como é feito o corte?  ( ) machado e foice  ( ) motosserra 

Quantos metros corta por dia? (metros por pessoa): 

Quem faz o carregamento? ( ) o próprio  ( ) o comprador 

O caminhão entra no talhão ( ); ou, tem que empilhar na beira da estrada ( )? Como a madeira é transportada até 

o local de carregamento? 

 

Como é feita a venda? ( ) individual   ( ) coletiva  ( ) em grupo 

Teve dificuldade para vender?  ( ) sim  (  ) não 

 

Recebeu em dia?  ( ) sim  (  ) não 

 

Preço da lenha? ( ) bom  (  ) ruim 

 

Compradores/ Municípios  

 

Esta satisfeito com o manejo?  

( ) sim (  ) não ( ) Indeciso  

Por quê? 

 

Gostaria de trocar o manejo por outra atividade? ( ) 

sim ( ) não 

Qual? 

Em quais meses trabalhou no manejo? 

Quantos dias trabalhou no manejo? 

 

Contrata trabalhador externo para o manejo?  Valor da diária: R$                          N° de dias: 

 Valor por metro cortado: R$  

Contrata trabalhador externo para outras atividades 

(plantio, colheita, gado)? 

 Valor da diária: R$                          N° de dias: 

 

Você acha que sua vida melhorou após o manejo? 

( ) sim ( ) não (  ) indeciso 

Se sim; o que fez com o dinheiro do manejo? 

Qual a maior dificuldade no manejo florestal? 

 

O que poderia ser feito para melhorar o manejo? 
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5. Aspectos ambientais 

Conhece a localização das APP?  (  ) sim  (  ) não 

 

A APP está cercada? (  ) sim  (  ) não 

 

Acesso ao gado (  ) sim  (  ) não 

 

Conhece a localização da RL (  )  sim  (  ) não 

 

Se sim, qual sua opinião quanto ao estado de conservação da RL? 

 

( ) bem preservada  (  ) regular   (  ) desmatada/roçado 

 

Esta cercada? (  ) sim  (  ) não   

 

Acesso ao gado (  ) sim  (  ) não  

Na área de manejo, há presença de gado?  ( ) sim   ( ) não; 

Ocorreu alguma queimada ou incêndio na área de manejo? ( ) sim  (  ) não 

 

Alguém caça no assentamento? ( ) sim  (  ) não 

 

 

Alguém faz carvão no assentamento?   ( ) sim  (  ) não 

 

Alguém corta madeira fora da área de manejo? ( ) sim  ( )não 

 

Já havia trabalhado com lenha e carvão antes? ?  ( ) sim   ( ) não 
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6. Avaliação da atividade pecuária 

 Comercialização no ultimo ano 

Bovinocultura Quant. 
Valor (R$) Produto/ 

unidade  
Quant. 

Valor (R$) 
Observações 

Unitário Total Unitário Total 

Vaca         

Touro         

Novilhos          

Bezerros         

Total         

Morreu algum animal no último ano? ( ) sim  - quantos?  ( ) não 

  

Avicultura Quant. 
Valor Produto/ 

unidade  

Quant. Valor (R$) 
Observações 

Unitário  Total  Unitário Total 

Galinha/galo         

Frango         

Patos         

Outros         

Total         

Suinocultura Quant. 
Valor (R$) Produto/ 

unidade  

Quant. Valor (R$) 
Observações 

Unitário Total  Unitário Total 

Porca         

Porco         

Leitões          

Total         

Caprinocultura 

Ovinocultura 
Quant. 

Valor (R$) Produto/ 

unidade  

Quant. Valor (R$) 
Observações 

Unitário Total  Unitário Total 

Ovelha- cabra         

Carneiro-bode         

Cordeiro/Cabrito         

Total         

Apicultura 
N° 

colméias 

Valor 

(R$) 

 Produto/ 

unidade  
Quant. Valor (R$) 

Observações 

Unitário Total Mel Unitário Total 
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7. Atividades agrícolas 

Espécie 
Área 

plantada 
Produção 

Destino 
Valor 

unitário 

Mês de 

plantio 

Época da 

Colheita 
Consumo 

próprio 

Venda 

Feijão        

Milho        

Mandioca        

Capim 

elefante 

       

Palma        

Outras:        

        

Se vender toda a sua palma, quanto você acha que receberia? 

 

Quais os meses de inverno? Qual época chove aqui? 

 

Tem intenção de aumentar área de pasto; ou, de 

agricultura? 

(  ) sim  (  ) não  

Quantos ha?____________ 

Quanto terá que desmatar? ____________ 

 

8. Avaliação da renda familiar 

Já fez PRONAF? ( ) sim      (  ) não 

Qual investimento? 

Consegui pagar o banco? (  ) Sim     ( )  não  

 

Recebeu o seguro safra?   (  ) sim    (  ) não 

 

Qual o valor da parcela da compra da terra? 

Trabalha fora do assentamento? (  ) SIM  ( ) NAO 

Quantos dias trabalhou fora do assentamento? 

Qual atividade? 

Qual o valor recebido? R$ ____________ diária   ou    R$ __________ mensal 

 

Tem aposentados na família? (  ) sim  (  ) não Quantos?____________ 

Recebe bolsa  família? (  ) sim  (  ) não 

Considerando tudo: aposentadoria, bolsa família, renda de produtos agrícolas e manejo;  

- Qual sua renda média mensal? R$  

 

 

Seu planos para o futuro: pretende continuar no assentamento? 

Gostaria que seus filhos continuassem na terra? 

 

Observações:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 


