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Se chovesse 
E ficasse todinho molhado 

Não tinha deixado 
Meu sertão torrar 

Esse dom que o Nordeste 
Tem desde o passado 

Faz o nordestino 
Viver a cantar. 

RESUMO GERAL 
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ABORDAGEM CRONOLÓGICA E ENERGÉTICA DOS PLANOS DE 

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEIS DA CAATINGA 

 
O objetivo deste trabalho foi analisar a real situação dos Planos de Manejo Florestal 
Sustentáveis (PMFS) do estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil, com base em 
informações temporais registradas no banco de dados coletados de 1989 a 2021, com 
destaque para o uso da lenha como fonte combustível. Os dados foram compartilhados 
pela Associação Plantas do Nordeste (APNE) e pelo Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA/RN) e foram consideradas 
as seguintes informações: localização geográfica, vigência, produção volumétrica em 
madeira, Incremento Médio Anual (IMA), zonas de Precipitação Média anual (PMA) e os 
ciclos e tipos de corte utilizados durante a extração da madeira. Estas informações foram 
analisadas de forma descritiva, quantitativa e qualitativa. Concluiu-se que em 2021, 
apenas 28 PMFS estavam com sua licença de exploração e estes ocupavam uma área de 
aproximadamente, 16.400ha, o que correspondia a cerca de 27% do total da área ocupada 
pelos PMFS protocolados, naquele ano. Ainda para 2021 observou-se, aproximadamente, 
212.000 st/ha-1 de volume lenhoso aprovado e este resultado retrata uma queda de 
60,08% do volume autorizado, considerando os dados dos trinta e dois anos (período 
avaliado). De acordo com os dados, apesar de ter havido uma queda na oferta de lenha 
no decorrer dos 32 anos, há uma tendência de recuperação das atividades do manejo 
florestal sustentável no RN e estas continuam sendo uma das principais ferramentas para 
conservação e sustentabilidade da atividade de acesso ao componente florestal lenhoso 
e posterior comercialização e uso pelos diversos setores produtivos dentro do estado, 
assim como para sustento energético de milhares de famílias respeitando a interação entre 
o ambiente e a população envolvida. 

 
Palavras-Chaves: exploração florestal; lenha; recursos florestais. 

 
Abstract: The objective of this work was to analyze the real situation of Sustainable Forest 
Management Plans (PMFS) in Rio Grande do Norte (RN) based on temporal information 
from a database collected from 1989 to 2021, highlighting information on the use of firewood 
as a source of fuel. For this purpose, the database of Associação Plantas do Nordeste 
(APNE) and the Institute for Sustainable Development and Environment of Rio Grande do 
Norte (IDEMA/RN) was accessed, considering information on location, duration, volumetric 
production, Average Annual Increment. (IMA), zones of Average Annual Precipitation (AMP), 
cutting cycle and types of cutting being analyzed in a descriptive, quantitative and qualitative 
way, concluding that in 2021, only 28 PMFS had their active exploration license, occupying 
an area of approximately , 16,400ha, which corresponded to about 27% of the total area 
occupied by the protocoled PMFS. A total approved wood volume of approximately 212,000 
st/ha-1 was also presented in the year 2021, which shows a drop of 60.08% in the authorized 
volume considering the data of the thirty-two years (assessed period). It was also observed 
that, despite the PMFS presenting a drop in the supply of firewood over the years, there is a 
tendency to recover forest management activities and this continues to be one of the great 
tools for conservation and sustainability. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

A Caatinga é um importante ecossistema brasileiro com área que abrange cerca de 

844 km² o que equivale a cerca de 11% de todo território do Brasil e é compreendido pelos 

estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Sergipe e Minas Gerais. O bioma conta com 965 municípios somando uma população 

estimada de 16.349.104 habitantes (ALMEIDA, A. S.; SANTOS, F. S.,2018; ALVES et. al., 

2009; IBGE, 2017). 

 

Há de se considerar o fato de que além do bioma passar por severa pressão antrópica 

no que se refere ao uso dos recursos naturais, este uso dos recursos ocorre em áreas 

semiáridas onde a precipitação é registrada com frequência irregular, concentradas em 

poucos meses do ano, seguida de vários períodos de seca, sendo de interesse de novos 

estudos que caracterizam os Planos de Manejo Florestais Sustentáveis (PMFS) no estado 

do Rio Grande do Norte (RN) em relação a distribuição geográfica de modo a ser base para 

tomada de decisões ao que se refere às condições de sítio, possíveis influências sobre o 

ciclo de corte e a produtividade dos PMFS do estado (GARIGLIO, 2010). 

 

De acordo com Meunier et al. (2018), o uso intenso dos recursos naturais da caatinga 

é dado por vezes através da exploração extrativista ilegal, sendo consequência da alta 

demanda energética proveniente das atividades da cerâmica, carvão dentre outros usos. 

Uma das opções para mitigar o problema é a prática do manejo sustentável dos recursos 

florestais, sendo ele um documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas que 

deverão ser seguidas no uso da área e no manejo dos recursos naturais, incluindo a 

instalação de estruturas físicas que auxiliem na sua gestão. (MMA, 2018). 

 

O manejo florestal está sendo estudado no bioma caatinga desde 1984 e registra-se 

números representativos nas últimas três décadas sob ciclo de corte entre 10 e 15 anos 

(APNE, 2022). O RN não possui uma normativa específica sobre os ciclos de corte, então 

o que se adota é a Instrução Normativa nº 1 de 25 de junho de 2009, no capítulo III, Art. 5º, 

§ que sugere o ciclo de corte inicial e mínimo de 15 anos para o bioma caatinga (MMA, 

2009). 
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No entanto, o volume autorizado não atende à demanda registrada pelos setores 

domésticos, comercial e industrial que de acordo com Pareyn (2010), é de 34,5 milhões de 

esteres (st) de lenha para uma oferta legalizada de 1,5 milhões caracterizando que as 

demandas complementares provêm atualmente da retirada de lenha, legalizados ou não. 

 

Para o estado do RN não há registros de trabalhos publicados apresentando dados 

recentes sobre as características gerais dos PMFS o que, de certa forma, limita a adoção 

de políticas públicas por parte do órgão ambiental responsável pela liberação da supressão 

florestal. Assim, analisar dados e apresentar respostas que caracterizem a prática do 

manejo da caatinga ao longo dos anos evidenciará as prioridades de modo a promover a 

utilização sustentável dos recursos florestais madeireiros, equilibrando as necessidades da 

sociedade e as necessidades dos proprietários, bem como requisitos da política florestal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 O BIOMA CAATINGA 

 
 

A Caatinga é um bioma dominado pela vegetação savana estépica sendo 

caracterizada por árvores baixas e arbustos que geralmente vão perder as folhas no período 

seco (BRASIL, 2019). Na figura 1 temos um exemplo da vegetação da caatinga. 

 

Figura 1. Cobertura vegetal em área sob manejo florestal sustentável da caatinga no 

município de João Câmara/RN no período seco. 

Fonte: O Autor (2022). 

 
O clima que predomina na região é o semiárido quente com temperaturas médias 

altas entre 25° e 30° C e com uma média de precipitação entre 400 mm a 900 mm 

concentrados em poucos meses do ano caracterizando o clima e a baixa precipitação como 

sendo outro fator para a grande vulnerabilidade da sua biodiversidade (Araújo Albuquerque 

Castro, 2007). 

 

Sua vegetação é constituída em sua maioria por espécies de porte arbóreo, baixos e 

arbustivos, dessa forma apresentam características única para lidar com o período de 

estiagem, como a presença de folhas pequenas, presença de acúleos e espinhos podendo 

ajudar na perda excessiva de água da planta, apresentam também deciduidade, xilopódios 
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para armazenamento de água e os caules com capacidade de realizar a fotossíntese. 

(QUEIROZ, et al. 2017; da SILVA, et al. 2020). 

 

As mudanças do uso do solo na caatinga são dinâmicas, com cortes da vegetação 

para extração de lenha, utilização da área como pastagens nativas para rebanhos, 

agricultura itinerante por vezes seguidas de abandono da terra devido a grandes períodos 

de seca (LIMA, 2022; APNE, 2022). Apresentando que o uso da cobertura nativa das 

florestas entre 1985 e 2020 caiu de 60% para 54%, o número de pastagens cresceu de 13% 

para 22% e a agricultura de 0,1 a 3% (MAPBIOMAS, 2022). O desmatamento crescente 

forma pastagens nas propriedades rurais de forma que sua vegetação não cresce por vários 

anos, por outro lado, muitas áreas desmatadas destinadas à agricultura familiar são 

abandonadas depois de poucos anos seguindo a ideia da agricultura itinerante 

(MAPBIOMAS, 2022). 

 

2.2 MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

 
A Preocupação com a conservação das florestas tropicais vem aumentando à medida 

em que elas vão sendo exploradas em todo mundo, como consequência da agricultura 

itinerante, à formação de pastagens, e à atividade extrativista da madeira, sendo esta o 

principal motivo do desmatamento avançado ocorrido nas florestas tropicais (SILVA, 1996). 

 

Nos diversos biomas brasileiros, o manejo florestal proporciona que o ser humano 

utilize esses recursos advindos das florestas, alterando sua estrutura arbórea de forma 

sustentável, objetivando diminuir os danos ambientais fruto do desmatamento. Dessa forma 

é necessário considerar o planejamento de acordo com as características do local em que 

será inserido o manejo, estabelecendo as influências de práticas culturais, ciclos de corte e 

aspectos socioeconômicos (ANDRADE 2019; MEUNIER, 2018). 

 

A Lei Federal do novo Código Florestal 12.651/2012 em seu artigo 31, § 1° 

estabelece que para a adoção de um Plano de Manejo Florestal, seja exigido alguns 

parâmetros que asseguram seu funcionamento, sendo eles: 

 
I - caracterização dos meios físico e biológico; II - determinação do estoque existente; III - 
intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da florestal; 
IV - ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto 
extraído da floresta; V - promoção da regeneração natural da floresta; VI - adoção de 
sistema silvicultural adequado; VII - adoção de sistema de exploração adequado; VIII - 
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monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente; IX - adoção de medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. (BRASIL, 2012). 

 

Para controle e monitoramento das atividades nos PMFS, a lei nº 12.651/2012 

também menciona que é importante que o detentor produza relatórios anuais sobre as 

atividades florestais realizadas e ser submetido a vistorias técnicas do órgão ambiental 

estadual para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo (Art. 

31, § 3º e § 4º). 

 

Seguindo a instrução normativa Nº 3, de 4 de maio de 2001, os PMFS podem ser 

classificados como: a) Manejo florestal sustentável para fins madeireiros; b) Manejo florestal 

sustentável para uso múltiplo; c) Manejo florestal sustentável simplificado e d) Manejo 

florestal sustentável de comunitário (BRASIL, 2001). 

 

Dessa forma conclui-se que o manejo florestal se caracteriza como uma das 

possibilidades de uso dos recursos florestais produtivos de forma legal, sendo importante 

enfatizar que a lei autoriza o uso desses recursos sendo controlado pelo órgão ambiental 

possibilitando seu uso sustentável tornando-o um meio de produção economicamente viável 

de emprego e renda dos moradores locais através de práticas socioambientais em cada 

fase da execução do plano. (APNE, 2022; COELHO JUNIOR et al., 2020). 

 

2.3 PRÁTICA DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DA CAATINGA E O USO DO 

RECURSO MADEIREIRO COMO FONTE DE ENERGIA 

 

O Manejo florestal da caatinga (MFS) é uma importante ferramenta para a 

conservação do bioma, oferecendo uma relação de equilíbrio e sustentabilidade entre os 

processos do ecossistema e o homem do campo (SILVA, 2008). Os recursos florestais se 

tornam importantes para o sustento do homem do campo das regiões no qual o manejo está 

instalado, em importantes aspectos, sendo eles: a utilização como fonte de energia 

renovável para indústrias, lares e comércio; utilização como fonte de forragem para a 

pecuária; e como fonte de emprego e de renda para proprietários e trabalhadores rurais. 

(APNE, 2022). 

 

Segundo Pareyn 2022, o (MFS) da caatinga objetiva diminuir os impactos 

provenientes das explorações não legalizadas e da degradação ambiental fornecendo lenha 

de forma sustentável, ajudando a conservar a cobertura florestal, de áreas manejadas e de 
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áreas conservação integrada aos planos de manejos, que são caracterizados por reserva 

legal (RL) e área de proteção permanente (APP). Dessa forma, pode-se afirmar que a 

atividade do manejo é um conjunto de ferramentas de planejamento, que adaptadas às 

particularidades florestais, somando-se aos aspectos ambientais, econômicos, sociais e 

possibilita o uso em capacidade produtiva de produtos florestais mantendo a diversidade 

biológica na região (ANDRADE et al., 2019). 

 

O MFS iniciou na década de 1980, procurando prioritariamente atender a demanda 

de biomassa energética de forma legalizada, respeitando o ecossistema amenizando o 

passivo ambiental provocado pelo desmatamento uma vez que utilizar o manejo florestal na 

caatinga possibilita vantagens ao estado, fazendo um controle dos recursos florestais e 

desenvolvendo sustentavelmente a região, ao consumidor que estará usufruindo de 

produtos legalizados e ao detentor do PMFS que será possível obter renda extra se o 

manejo for bem implementado, seguindo seus princípios e definições. (ANDRADE, 2019; 

BRAND, 2017). 

 

O MFS na caatinga não possui lei que regulamente o ciclo de corte da vegetação da 

caatinga. O que é adotado é a Instrução Normativa (IN) nº 1038 de 25/06/2009 que 

apresenta procedimentos técnicos de elaboração, apresentação, execução e avaliação 

técnica de PMFS da Caatinga e suas formações sucessoras. Onde, no Capítulo III, no Artº 

5 é determinada a utilização de ciclo de corte inicial de no mínimo 15 anos independente da 

região em que o manejo está instalado. O que pode não ser o ideal para o crescimento da 

vegetação visto que esse tempo não leva em consideração que em cada PMFS terá 

condições edafoclimáticas e de precipitações diferentes por estarem localizados em 

diversas regiões (BRASIL, 2009; LIMA, 2022). 

 

Em relação aos registros da prática do manejo florestal sustentável da caatinga no 

estado do RN estes mostram, entre outras particularidades, que há prioridade na liberação 

para supressão do recurso florestal madeireiro por parte do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA/RN), para uso como fonte de 

energia através de documentos de autorização para a exploração florestal. como as 

Instruções Técnicas para Apresentação de Projetos para Atividades Florestais (IT) que são 

definidas como: “Permissão da exploração florestal, sob regime sustentável, por meio de 

Planos de Manejo Florestal, objetivando a produção de madeira e de outros produtos 
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florestais. O prazo de validade deste instrumento será de, no máximo, 01 (um) ano.” 

(IDEMA, 2015). 

 

Desse modo, o ciclo de corte vai depender da produtividade da madeira que é uma 

consequência da sucessão ecológica na área produtiva, visto que o volume madeireiro tem 

a tendência de aumentar durante o processo de regeneração, sendo importante lembrar 

que cada espécie tem uma estocagem energética diferente (CARVALHO, 2018). Sabendo- 

se disso, a comercialização dos produtos madeireiros para abastecer a matriz energética 

deve levar em consideração também na densidade energética (estoque de energia) 

encontrada nas espécies nas áreas sob manejo, uma vez que essa característica da 

qualidade da madeira também influenciará diretamente no estoque de energia (SANTOS, 

2020). 

 

2.4 INFLUÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SÍTIO SOBRE A REGENERAÇÃO DO BIOMA 

CAATINGA 

 

Conhecer a regeneração natural do bioma é importante para que se tenha 

compreensão dos processos ecológicos que acontecem no local e sua dinâmica de acordo 

com as características apresentadas pelo tipo de floresta (SOARES et al., 2018). Esse 

estudo é importante também para analisar os componentes regenerantes complementando 

estudos fitossociológicos e florísticos. (DELFINO, 2018). 

 

A regeneração natural é apresentada como o estoque de diversidade vegetacional 

representando a futura composição da floresta, uma vez   que mantém   indivíduos para 

a substituição de outros (LOPES-NUNES et al., 2020). Para o bioma Caatinga é definido um 

critério de inclusão com uma circunferência na altura do peito inferior a 6 cm levando em 

consideração que valores acima dessa circunferência são considerados para uso comercial 

(DELFINO, 2020). 

 

O processo de regeneração natural da vegetação da caatinga é influenciado por 

condições antrópicas que alteram a forma mais evidente as características dos extratos 

arbóreos e composição florísticas, também somado ao pastejo bovino, ovino e caprinos se 

tornando empecilho para as espécies se recuperar (SOUZA, 2018). Somando-se aos fatores 

antrópicos, a precipitação e a temperatura interferem fortemente sobre a cobertura vegetal 

da região (PINHEIRO et al, 2020). 
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Por causa do baixo índice de precipitação, grande parte da região em que o bioma 

se encontra enfrenta um problema crônico de falta de água, interferindo diretamente no 

desenvolvimento econômico das regiões áridas e semiáridas (MARENGO, 2011). Desse 

modo, a caatinga possui uma alta variabilidade climática nas regiões áridas e semiáridas, 

caracterizando secas prolongadas e curtos e intensos períodos chuvosos (SILVA et al, 

2019; BARBOZA, 2020). 

 

Essa variabilidade climática tem impacto direto na exploração florestal dos PMFS, 

quando utilizado o ciclo médio de 15 anos de acordo com o IMA estimado e a regeneração 

da vegetação local (LOPES, 2020). Dessa forma, o bioma Caatinga carece de trabalhos que 

procurem resultados mais específicos para cada região de acordo com suas condições de 

sítio, mostrando resultados que coincidam com a estimativa da produtividade anual em 

floresta manejada no estado do Rio Grande do Norte (LIMA, 2022). 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 
Analisar os Planos de Manejo Florestal Sustentáveis (PMFS) do RN com base em 

informações temporais de um banco de dados coletados no período de 1989 a 2021, com 

destaque para informações sobre o uso da lenha como fonte combustível. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 
a) Apresentar informações sobre: área total manejada no RN, características sobre 

os modelos de planos de manejo adotado ao longo dos anos, volume de madeira autorizado 

e o realmente acessado, incremento médio estimado, por região do estado; 

 

b) Relacionar os dados de produtividade em madeira com os dados de precipitação 

local por região do estado, ao longo dos anos, assim como o volume pós-corte, por idade 

de exploração. 

 

c) Oferecer subsídio sobre o bioma Caatinga no RN para comunidade acadêmica, 

setor industrial e órgãos gestores de modo que estes se utilizem das respostas de pesquisa 

científica para tomada de decisão em relação às políticas públicas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
 
 

4.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 
As consultas e análises dos processos dos Planos de Manejo Florestal Sustentável 

do estado do Rio Grande do Norte foi realizada sob a tutoria da Associação de Plantas do 

Nordeste (APNE) e com o acesso ao banco de dados do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) através do Sistema Nacional de Controle da Origem 

dos Produtos Florestais (SINAFLOR) e pelo sistema de gerenciamento de processos 

CERBERUS. 

 

A APNE possuía uma vasta base de dados que consistia em informação do manejo 

florestal no Nordeste, nos seguintes anos: 2005 (construído pela APNE com apoio do 

MMA/Projeto GEF Caatinga), 2007 (atualizado pela APNE com apoio do MMA/Projeto GEF 

Caatinga), 2012 (atualizado pela APNE com apoio do Funbio/Projeto TFCA), 2015 

(atualizado pela APNE com apoio do INT) e 2018 (atualizado pelo Projeto Nexus – CNPq, 

Processo 441310/2017-6). 

 

O banco de dados acessado no IDEMA permitiu complementar os processos 

protocolados ao longo dos anos montando uma linha cronológica com informações 

pertinentes de 1989, ano de aprovação do primeiro PMFS no estado do Rio Grande do Norte 

até o ano de 2021, caracterizando uma dinâmica de 32 anos de manejo sustentável no 

estado. A linha cronológica de 1989 a 2021 foi montada a partir de variáveis que 

caracterizam os PMFS (Tabela 1) de modo que sejam apresentadas as principais 

características de cada empreendimento. 
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Tabela 1. Variáveis necessárias para coleta de dados e análise de dados do manejo florestal 

da caatinga no estado do Rio Grande do Norte. 
 

Item Variável 

1 Município 

2 Ano 

3 Data da aprovação 

4 Nome da propriedade 

5 Nome do detentor 

6- Responsável técnico 

7 Área da propriedade (ha) 

8 Área do manejo (ha) 

9 Área de Reserva Legal (ha) 

10 Número de parcelas de inventário 

11 Dimensões das parcelas de inventário 

12 Tipo de Amostragem 

13 Número de espécies encontradas 

14 ABP por hectare (m²/ha) 

15 Volume por hectare (st/ha) 

16 Ciclo de corte (anos) 

17 Tipo de corte 

18 IMA estimado 

19 Produto principal do manejo 

20 Volume anual autorizado (st/ano) 

21 Número de talhões 

22 Tamanho médio de talhões (ha) 

23 Talhões explorados 

24 Observação 

25 Situação atual 2018 (levantamento IDEMA) 

26 Situação atual 2018 (classificação ANPE) 

 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica (EXCEL) e a partir deles foi possível 

criar figuras que apresentem a situação dos PMFS ativos,e inativos, áreas manejadas, 

volumes autorizados, Incremento Médio Anual (IMA), zonas de Precipitação Média Anual 

(PMA), produtos do manejo entre outros aspectos técnicos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

De acordo com o banco de dados existente na APNE, entre os anos de 2005 e 2021 

o estado do Rio Grande do Norte passou de 7 para 104 PMFS licenciados pelo órgão 

ambiental caracterizando um crescimento no número de processos abertos. A mesma linha 

de crescimento não se aplica aos PMFS que permaneceram ativos, visto que em 2005 

apenas 1 PMFS estava vigente, tendo um crescimento até o ano de 2015, onde somou-se 

40 PMFS ativos, a partir desse momento havendo um decréscimo em 2018 e voltando a 

recuperar o crescimento em 2021 quando a soma dos ativos foi de 28 PMFS caracterizando 

cerca de 27% de área total manejada. (Tabela 2) Resultados diferentes foram encontrados 

para os PMFS ativos e inativos na maioria dos estados do Nordeste, sendo o Ceará (CE) 

se destacando como o único estado em que os números dos ativos superam os inativos e 

os estados do Alagoas (AL) e Sergipe (SE) que não possui PMFS autorizados (PAREYN, 

2022). 

Tabela 2. Análises dos diferentes bancos de dados entre os anos de 2005 a 2021. 

 
 2005 2007 2012 2015 2018 2021 

N° PMFS 7 8 29 60 67 104 

N° PMFS ativo 1 1 11 40 21 28 

% PMFS ativos 14% 13% 38% 67% 31% 27% 

Área PMFS (ha) 13,429 11,148 23,028 46,422 49,082 59,702 

Área PMFS ativos (ha) 1,133 1,133 9,338 31,896 11,704 16,477 

% Area ativos 8% 10% 41% 69% 24% 28% 

Volume PMFS (st/a) 139,172 115,533 200,589 431,314 495,923 635,247 

Volume PMFS ativos (st/a) 11,742 11,742 84,690 276,462 178,651 212,138 

% volume PMFS ativos 8% 10% 87% 84% 46% 40% 
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Figura 2. Número de PMFS ativos e inativos entre os anos de 2005 a 2021 

 
Em relação às áreas aptas ao manejo, o estado possuía em 2005 cerca de 13.429ha 

funcionamento e em 2021 e elevou-se para 59.702ha havendo um crescimento significativo. 

Dessa forma, em áreas com manejo ativo, em 2005 foi observado que a área apta ao manejo 

no estado era de 8% do número total de PMFS aprovados, tendo um crescimento na linha 

cronológica, chegando a 69% em 2015 e em 2021 e houve uma queda para 27% de área 

manejada caracterizando 16.477ha sob manejo efetivo (Figura 3). 
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Figura 3. Área manejada no estado do Rio Grande do Norte de 2005 a 2021 
 

Quanto ao volume de estéreo por ano (st a-1) aprovado para cada PMFS, houve um 

crescimento saindo de 139.172 st a-1 no ano de 2005 a 635.247st a-1 no ano de 2021. 

Analisado a área ativa manejada, o estado possuía em 2005 cerca de 8% da área aprovada 

ativa para o manejo, em 2015 houve um crescimento na efetivação da vigência dos PMFS, 

tendo 84% das áreas manejáveis e no ano de 2021 o volume cai para 212.138 obtendo 

cerca de 40% da área área total aprovada (Figura 4). Esses números demonstram que o 

manejo florestal da caatinga no estado apesar de efetivo e em recuperação lenta, apresenta 

resultados semelhantes para os estados do nordeste onde o número de protocolo de (MFS) 

aumentou nos últimos 30 anos, entretanto a oferta de madeira para energia caiu muito 

abaixo do seu potencial nos últimos anos (PAREYN, 2022). 

 

 

 
Figura 4. Relação entre volume (st a-1) total e autorizado para supressão em Planos de 

Manejo Florestal Sustentável (PMFS) no estado do Rio Grande do Norte entre 2005 a 

2021 
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Figura 5. Ano de aprovação dos PMFS ativos e inativos no ano de 2021 
 

A Figura 5 apresenta ano de aprovação dos PMFS’s ativos e inativos de acordo com 

os dados coletados entre 1988 a 2021. A linha cronológica montada apresenta a 

continuidade das atividades de manejo florestal, demonstrando o ano de 2003 como o 

primeiro PMFS a seguir ativo até hoje. Pode-se observar também que a partir de 2009 às 

atividades florestais se intensificam, apesar de haver muitos abandonos de PMFS. 

Na figura 6, encontra-se o mapa de dispersão geográfica dos PMFS no estado do 

Rio Grande do Norte, no qual apresenta todos os municípios que tiveram PMFS aprovados 

e os municípios com PMFS vigentes na situação de 2021. Pode-se observar que dos 167 

municípios do estado, temos 23 municípios que possuem PMFS em atividade e 32 

municípios já possuíam PMFS e hoje estão desativados ou abandonados. 

Chaves (2016) Apresenta dados que cerca de cerca de 70% dos PMFS tiveram início 

de corte recente, tendo no máximo três anos de exploração, 20 % iniciaram entre quatro e 

sete anos, 10% iniciaram a mais de oito anos e quatro já haviam explorado mais de 50% da 

área do primeiro talhão. 
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Figura 6. Mapa de dispersão dos PMFS no estado do Rio Grande do Norte no ano de 

2021 

De acordo com a análise de dados da área efetivamente manejada. Dos 23 

municípios que possuem PMFS ativos, 12 municípios possuem PMFS com área igual ou 

menor do que 500 ha, sete municípios possuem de 500 a 1000 ha, quatro municípios 

possuem de 1000 a 2000 ha e apenas um município possui PMFS com mais de 2000 ha 

(Figura 7). 

 

 
Figura 7. Mapa de dispersão de área manejada dos PMFS ativos em 2021 
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Dentre os municípios com PMFS ativos, dez possuem menos de 5.000 st a-1 aptos 

a corte raso, seis possuem de 5.000 a 10.000 st a-1, quatro possuem de 10.000 a 20.000 st 

a-1, um possui de 20.000 a 30.000 st a-1 e um com mais de 30.000 st a-1 (Figura 8). Dessa 

forma é demonstrado que os PMFS com pequenas e médias dimensões estão distribuídos 

em maiores quantidades e os PMFS com maiores áreas estão concentrados em menores 

quantidades, consequentemente, os menores volumes estão distribuídos em mais 

quantidades de PMFS e os maiores volumes estão concentrados em poucas áreas. 

 

 
Figura 8. Mapa de dispersão dos volumes autorizados dos PMFS ativos em 2021 

 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS DOS PMFS DO RN 

 
Conforme a figura 9, é possível analisar a distribuição de PMFS de acordo com as 

classes utilizadas para quantificação dos volumes de: I (< 250 ha), II (de 250 a 500 ha), III 

(de 500 a 2.000 ha) e IV (> 2.000 ha). 

Foi observado que as áreas menores do que 250 ha cobrem em número pouco mais de 

30% do total de PMFS ativos, contabilizando dessa forma, pouco menos de 10% do território 

e cerca de 15% do volume de lenha explorado no estado, caracterizando que essa classe 

possui um número médio de PMFS ativos, porém são de tamanhos menores. 
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A Classe de II possui aproximadamente 20% do número de PMFS, 10% de área e o 

volume de aproximadamente 20% demonstrando que essa classe trabalhada possui poucos 

PMFS e sua área e volumes explorados são baixos. 

Na Classe de III ha foram encontrados cerca de 45% dos PMFS ativos, sua área 

chega a aproximadamente 60% e o total de aproximadamente 50% do volume explorado. 

Nesta classe foi encontrada os maiores valores, sendo um indicativo para que o manejo 

florestal nessas áreas sejam as mais bem representadas. 

Em planos acima de 2000 ha, o número de PMFS cai para menos de 5% do total, 

entretanto sua área e volume chegam a aproximadamente 20%, caracterizando poucos 

planos com grandes áreas manejáveis. 

 

 
Figura 9. Porcentagem de números, de área e de volume dos PMFS ativos de 1989 a 

2021 

 

 
Considerando que o Incremento Médio Anual (IMA) representa a média de volume 

anual acumulado. A análise do número de áreas e do volume dos PMFS de acordo com o 

IMA adotado nos processos de autorização do manejo florestal resultou na seguinte 

distribuição: classe I (1-5); classe II (5,1-10); classe III (10,1-15); Classe IV (15,1-20); classe 

V (sem informação). 
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Onde na classe de IMA de I foi encontrado aproximadamente 15% do número de PMFS 

com áreas manejáveis e volumes bem baixos. Na Classe de IMA de II o número de PMFS 

já aumenta para cerca de 40% e sua área explorável e seu volume chegam a 50%. Na 

Classe de IMA de III o número de PMFS foi de 5% e sua área e volume foram os mais baixos 

encontrados, ficando aproximadamente com 1% da área explorável. A próxima classe de 

IMA trabalhado foi a de IV sendo encontrado aproximadamente 5% no número de PMFS e 

10% de área e volume explorável (Figura 10). Esses dados apresentam a classe II como a 

que possui a maior quantidade de PMFS ativos e dessa forma demonstrando uma grande 

demanda da lenha nas regiões em que o nível de precipitação é relativamente baixo. Os 

PMFS da classe V não possuíam informação dos IMA. 

 

 
Figura 10. Distribuição da porcentagem do número, área e volume, de acordo 

com os IMA indicados no período entre 1989 a 2021 

As chuvas têm importância para as atividades produtivas da região, sendo de grande 

valia para a produtividade madeireira, desta maneira, é de grande interesse a avaliação da 

dinâmica histórica do manejo florestal subdividido por zonas de precipitação anual (PMA) 

(Pareyn, 2015). 

Tabela 3. Últimos resultados de pesquisas acerca das classes de zona de PMA para 

comparação com os IMA adotados nos PMFS. 
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Fonte: APNE, 2022 

 
 
 

Na utilização das classes de PMA comparando com o IMA adotado pelos 

responsáveis técnicos dos PMFS, foi encontrado resultados que indiquem se os estudos 

prévios para exploração da área estão ou não em coerentes com a realidade encontrada na 

dinâmica dos PMFS ativos e inativos, de acordo com a literatura. 

A Tabela 4, apresenta a soma de todos os PMFS aprovados no estado sendo que 

41% dos IMA estão em concordância com a análise feita pela APNE levando em 

consideração a taxa de crescimento vegetativo e as classes de PMA. 52% estão 

superestimados e 7% estão subestimados. 

Tabela 4. Resultados de comparação entre Incremento Médio Anual (IMA) adotados pelos 

PMFS totais e ativos com as Zonas de PMA no período entre 1989 e 2021. 
 

Todos os PMFS      

 < 500 500 - 700 > 700 Total % 

Coerente 17 7  24 41% 

Superestimado 16 14  30 52% 

Subestimado 2 0 2 4 7% 

Total 35 21 2 58 100% 

PMFS ativos      

 < 500 500 - 700 > 700 Total % 

Coerente 3 2  5 29% 

Superestimado 8 4  12 71% 

Subestimado     0% 

Total 11 6  17 100% 
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Na tabela 5, a soma dos PMFS ativos é apresentada onde os resultados mostram 

que 29% estão de acordo com a análise feita levando em consideração as classes de PMA, 

71% estão superestimados e 0% subestimados. Resultados como esses não representam 

erro na adoção de IMA de cada PMFS, visto que os valores adotados são estimativas 

baseadas em literaturas existentes, utilizando o valor de estoque florestal dividido pelo ciclo 

de corte, entretanto, a apresentação desses dados pode ser uma forma de comprovar que 

o método sugerido pela APNE com a utilização das classes de zonas de PMA subdivididos 

pelas regiões do estado do RN para definição do IMA é de grande valia para novos 

protocolos de PMFS. (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Mapa de distribuição das zonas de PMA no Rio Grande do Norte destacando a 

localização dos PMFS protocolados entre 1989 a 2021 

Fonte: O Autor (2022). 

 
Os PMFS estão distribuídos em todo território do estado do Rio Grande do Norte, 

sendo a maioria encontrados na zona de PMA moderada (entre 500mm e 700mm) que se 

encontra na microrregião central do estado (Figura 12), podendo ser inferido aparentemente 

que apesar da vulnerabilidade hídrica dessa região, essa seleção de lugares de instalação 

do manejo tem mais ligação com as demandas da matriz energética advinda do material 
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lenhoso, principalmente pelas atividades de cerâmicas no estado, que possuem três 

grandes polos, sendo eles: da Grande Natal, Baixo-Açu e Seridó, tendo o do Seridó, 

localizado na microrregião central do estado como o de maior demanda da madeira 

provenientes de áreas sob manejo florestal. 

 

 
 

Figura 12. Mapa com as subdivisões geográficas por mesorregiões do RN 

Fonte: IBGE (2021). 

 
5.3 NÚMERO DE ESPÉCIES ARBÓREAS ENCONTRADAS NO INVENTÁRIO 

FLORESTAL 

No total de 104 protocolos de manejo florestal no estado, foi feita a análise 

quantificando o número de PMFS por número de espécies arbóreas de acordo com o nível 

de precipitação em que se encontram localizadas. O número de espécies arbóreas 

encontradas na PMA >500mm é de 17 no único PMFS nessa zona de precipitação. De 7 a 

34 em regiões com PMA entre 500 a 700 mm e de 7 a 29 em áreas com PMA acima de 

700 mm. (Figura 13). 
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Figura 13. Número de PMFS distribuído por classes de PMA, com dados no período entre 

1989 e 2021 

De modo geral, a classe 500-700 mm possui o maior número de PMFS dispersos no 

estado, possuindo também um maior número de diversidade arbórea, a classe >700mm 

possui um número moderado de PMFS e sua diversidade arbórea também é moderada. Na 

classe <500 mm temos o menor número de PMFS, possuindo apenas um plano inativo, 

desse modo, esta classe também apresenta o menor número de espécies encontradas. 

Chaves (2016) apresenta que o MFS não prejudica a diversidade arbórea, contribuindo com 

o aumento de espécie, sendo uma ferramenta importante de recuperação do estoque 

florestal e de sustentabilidade. 

5.4 ESTOQUE DE MADEIRA 

 
Dentre os PMFS ativos, 24 têm estoque inicial entre 50 e 250 st ha-1. Por outro lado, 

o intervalo entre 50 a 300 st ha-1 possui 66 PMFS inativos. A classe <50 Possui apenas 1 

PMFS ativo e 7 inativos. Não foram encontrados dados de estoque de madeira para 6 PMFS 

(Figura 14). 
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Figura 14. Estoque de madeira dividido por classes de volumes em PMFS ativos e 

inativos com dados no período entre 1989 e 2021 

5.5 OUTROS PARÂMETROS AVALIADOS DOS PMFS 

 
5.5.1 TIPO DE AMOSTRAGEM 

 
Para a realização do inventário florestal, todos os processos analisados adotaram 

parcelas de 400m2 e para a amostragem foram utilizados os tipos de inventários aleatórios 

e sistemático. Para os PMFS inativos foram encontradas 67% aleatório e 19% sistemáticos, 

cerca de 13% não informaram o tipo de amostragem utilizado (Figura 15). Para os PMFS 

ativos, foram contabilizados 74% aleatórios e 22% sistemático. 4% não informaram o tipo 

de amostragem (Figura 16). 

 

 
Figura 15 e 16. Tipo amostragem florestal utilizados nos PMFS na Caatinga para PMFS 

ativos e inativos no período entre 1989 e 2021 
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5.5.2 CICLO DE CORTE 

 
De acordo com os dados levantados, nos gráficos temos nos PMFS inativos 83% de 

protocolos com 15 anos, 9% com 10 anos e 8% possuem ciclos de corte entre 12 e 13 

(Figura 17). Já com os PMFS ativos temos 90% com ciclo de corte de 15 anos, 7,4% com 

12 anos adotados e 3.7% com 13 anos de ciclo de corte (Figura 18). 

 

 
Figura 17 e 18. Ciclo de corte adotado pelos PMFS com dados no período entre 1989 e 

2021 

É importante enfatizar que a partir da Instrução Normativa (IN) nº 1038 de 25/06/2009 

da gestão florestal do IDEMA, o ciclo de corte é praticamente exclusivo de 15 anos, 

confirmando a quantidade de processos com esse ciclo determinado (BRASIL, 2009). 

Sendo pertinente discussões para definição do ciclo de corte em função do IMA provável, 

zonas de PMA e volume madeireiro pretendido. 

5.5.3 TIPOS DE CORTE 

 
Sobre os tipos de corte, os cortes que predominam nos PMFS inativos são: Corte 

raso com 74%, e corte seletivo com 21% (Figura 19). Em PMFS ativos foram encontrados 

81% de corte raso e 14% de corte seletivo (Figura 20). Os demais tipos de corte são 

derivados ou variantes dos dois tipos de cortes utilizados. 
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Figura 19 e 20. Tipo de cortes utilizados nos PMFS com dados no período entre 1989 e 

2021 
 

5.5.4 ABANDONO DOS PMFS NO RN 

 
O manejo florestal adotado desde o ano de 1989 no estado do Rio Grande do Norte 

foi criado para ser uma alternativa principalmente para atender a demanda de biomassa 

energética de forma sustentável e tem sofrido descontinuidades em vários casos. 

Tabela 5. Ano de aprovação x ano de vigência com ênfase no abandono dos PMFS no 

estado com dados no período entre 1989 e 2021. 
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Figura 21. Informações de abandono de PMFS ao longo do tempo apresentadas no 

quadro anterior com dados entre 2003 e 2021 

A Figura 21 apresenta os dados de protocolo ao decorrer dos anos contra os anos 

de vigência desses PMFS onde pode demonstrar também a quantidade de abandonos de 

áreas. Foi encontrado o crescimento na quantidade de PMFS ativos entre 2012 e 2015. Já 

um decréscimo nos números entre 2015 e 2018 demonstram que apesar da entrada de 

novos protocolos, houve o abandono maior de áreas mais antigas. No ano de 2021 apesar 

do abandono ainda existir, houve uma tendência de recuperação na atividade dos PMFS. 

5.5.5 EFICÁCIA DE IMPLANTAÇÃO DO MANEJO FLORESTAL NO RN 

 
A eficácia do manejo foi apresentada no gráfico 14 em função do número de talhões 

explorados. Todos os PMFS apresentaram exploração abaixo dos 50%, sendo a classe de 

< 25% obtendo 46% dos talhões explorados a mais explorada, a classe entre 50- 75% a 

segunda mais explorada, obtendo 27%, a classe de 25-50% obteve 15% de exploração e a 

classe com menores números de talhões explorados a de >75% com 12% explorado (Figura 

22). 



42  

 

 
 

 

Figura 22. Número de PMFS em função do número de talhões explorados na caatinga 

com dados no período entre 1989 e 2021 

Pareyn, (2020) Demonstra que os PMFS aprovados para a caatinga até 2018 podem 

oferecer 7,8 milhões de st ano-1, porém, considerando que há alta inatividade (48%) e a 

baixa eficácia observada na prática (29%), a oferta é de apenas 1,2 milhões de st ano-1 

Desse modo, os PMFS da caatinga são efetivos em 4% de uma demanda industrial 

crescente em toda região Nordeste. 

5.6 VIGÊNCIA DE PMFS ATIVOS NO RN 

 
De acordo com os dados do IDEMA, no período de 1989 a 2021 foram contabilizados 

104 PMFS protocolados. Desses 104 PMFS protocolados, 28 estavam vigentes em 2021. 

Na tabela 6 estão destacadas as licenças vigentes no ano de 2021 contendo o nome da 

propriedade e o município do RN em que o manejo florestal está instalado. 

Tabela 6. Planos de Manejo Florestal Sustentável do RN com vigência para exploração 

no ano de 2021. 

 

N. PMFS ATIVOS Nome da propriedade situação 2021 IDEMA 

1 Fazenda Horizonte Ativo 

2 Fazenda Espera Ativo 

3 Fazenda Regalia Ativo 

4 Fazenda Quimporó Ativo 

5 Fazendas: Milhã/Poço de Pedra Ativo 

6 Fazenda Bentinhos Ativo 



43  

7 Fazendas Ramadinha e Santa Rita Ativo 

8 Fazenda Dona Elvira Ativo 

9 Fazenda Riacho do Cabra Ativo 

10 Fazenda Serra do Boi Ativo 

11 Sítio Sagui Ativo 

12 Fazenda Serra dos Angicos Ativo 

13 Fazenda Santa Maria Ativo 

14 Fazenda Serra da Volta Ativo 

15 Fazenda Tirol Ativo 

16 Fazenda Massapê Ativo 

17 Sítio Currais Novos Ativo 

18 Fazenda Conselho Ativo 

19 Fazenda Santa Barbara Ativo 

20 Fazenda Oiticica Ativo 

21 Fazenda Solidão Ativo 

22 Fazenda Progresso, Ativo 

23 Fazenda Serra Caiada Ativo 

24 Sítio Beira Rio Ativo 

25 Santa Rita Ativo 

26 Fazenda Serra dos Angicos Ativo 

27 Fazenda Riacho do Umbuzeiro Ativo 

28 fazenda Santo Antônio Ativo 

 
 

5.7 PRODUTO DO MANEJO FLORESTAL NO RN 

 
Pareyn (2022), Apresenta que apesar da diversidade de usos dos produtos em áreas 

sob manejo florestal como destinação para estacas, mourões e carvão, o que predomina é 

o uso da lenha para abastecimento dos fornos na produção de telhas, tijolos e cerâmicas 

nos pólos cerâmicos do estado (Figura 23). Carvalho (2020) enfatiza que no estado do RN 

o uso da madeira pelo setor industrial realizado pelas cerâmicas se configura como os 

maiores consumidores das madeiras exploradas e comercializadas, com destaque para a 

região Seridó, onde se localiza um dos maiores polos cerâmicos do estado. 
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Figura 23. Produto do manejo florestal do estado com dados no período entre 1989 e 2021 

 

5.8 OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
É importante citar que durante a coleta de dados realizadas no mês de novembro de 

2021 foram identificados 28 PMFS com autorização de funcionamento, entretanto, após o 

período de coleta soube-se através do setor florestal do IDEMA que por causa de uma 

peculiaridade de arquivamento automático do SINAFLOR, os PMFS de Solidão e Saco 

Grande, ambos no município de Mossoró não estavam sendo contabilizados como ativos 

no sistema mesmo estando a pleno funcionamento. O erro no sistema consiste em quando 

o responsável técnico não responde a autorização no tempo correto, o processo é arquivado 

automaticamente. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 

 

Ao longo dos 32 anos de manejo florestal no Rio Grande do Norte foram protocolados 

104 PMFS protocolados em 2021, apenas 28 PMFS estavam com sua licença de exploração 

e estes ocupavam uma área de aproximadamente, 16.400ha, o que correspondia a cerca 

de 27% do total da área ocupada pelos PMFS protocolados, naquele ano. Ainda para 2021 

observou-se, aproximadamente, 212.000 st/ha-1 de volume lenhoso aprovado e este 

resultado retrata uma queda de 60,08% do volume autorizado, considerando os dados dos 

trinta e dois anos (período avaliado). De acordo com os dados, apesar de ter havido uma 

queda na oferta de lenha no decorrer dos 32 anos, há uma tendência de recuperação das 

atividades do manejo florestal sustentável no RN e estas continuam sendo uma das 

principais ferramentas para conservação e sustentabilidade da atividade de acesso ao 

componente florestal lenhoso e posterior comercialização e uso pelos diversos setores 

produtivos dentro do estado, assim como para sustento energético de milhares de famílias 

respeitando a interação entre o ambiente e a população envolvida. 

 

Por todos esses aspectos, é recomendado a adoção de parcerias entre a 

administração públicas nacional, regional e estadual e Universidades para realização de 

trabalhos de extensão dentro da temática de exploração de lenha legalizada da caatinga 

buscando retorno daqueles PMFS que estiveram ativos e atualmente foram abandonados 

ou desativados, além de estudos para usos múltiplos do recurso florestal madeireiro, ainda 

que o uso para energia seja de grande colaboração na redução de gases de efeito estufa, 

no entanto, somente se houver sustentabilidade ambiental. 
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