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“Água e Floresta: uso sustentável na Caatinga 

Rio Jaguaribe, Russas – CE. 

Objetivo geral: Apresentar noções básicas sobre práticas sustentáveis de uso dos recursos 
florestais da Caatinga e sua relação com a água.  

Objetivos específicos: 

4.2.1. Visitar ou revisitar características básicas sobre bioma; 
4.2.2. Apresentar a inter-relação entre floresta e ciclo hidrológico; 
4.2.3. Sensibilizar sobre as possibilidades de uso sustentável do bioma e manutenção 
dos serviços ecossistêmicos;  
4.2.4.Promover informações sobre as possibilidades de incremento socioeconômico a 
partir do uso florestal. 

1. INTRODUÇÃO

A Caatinga é um bioma1 exclusivamente brasileiro. Abrange uma área significativa da região 

Nordeste e se estende até o extremo norte de MG, com aproximadamente 844.000 km², 

representando 9,9% do território nacional. Abriga 36 milhões de habitantes - boa parte dessa 

1  Bioma - Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação que abrange grandes áreas contínuas, em 

escala regional, com flora e fauna similares, definida pelas condições físicas predominantes nas regiões. Esses aspectos 

climáticos, geográficos e litológicos (das rochas), por exemplo, fazem com que um bioma seja dotado de uma diversidade 

biológica singular, própria. 
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população trabalha no campo, mantendo sua cultura e tradições com o desafio diário de viver na 

região mais seca do país.  

BRASIL, 2014. 

1  2  3 

Fonte: Cuidando da Caatinga, 2013. 

(fotos 1 e 2)  Foto: (3)MMA, 2008 

A Caatinga colabora com a economia do Nordeste em vários setores, entre eles, o energético, 

onde a lenha e o carvão extraídos na região respondem a 30% de sua matriz, por exemplo. Além 

disso, ela oferece também produtos não madeireiros como sementes, frutos, plantas medicinais, 

fibras naturais, espécies forrageiras, mel e serviços ecossistêmicos associados2 como a regulação 

2  Serviços ecossistêmicos: são os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas. 
Dentre eles pode-se citar a provisão de alimentos, a regulação climática, a formação do solo, conservação dos recursos 
hídricos, etc 
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climática e conservação de recursos hídricos.  Outro atrativo é a sua beleza cênica, que apresenta 

grande potencial para as atividades de lazer e turismo. 

Fotos: 01, 02,03(esquerda para a direita em cima) e 04(embaixo)(esquerda para a direita) Cartilha Manejo Florestal 

Sustentável da Caatinga,SFB e 05 (embaixo) Cartilha Manejo Sustentável dos Recursos Florestais da Caatinga MMA 

Apesar de todo esse potencial, o desmatamento, as práticas agrícolas e pastoris inadequadas, 

as queimadas, a extração ilegal de madeira, o uso de lenha não manejada que abastece as 

carvoarias, cerâmicas, olarias e polos gesseiros causam o esgotamento dos recursos do bioma, com 

destaque para perda de biodiversidade e o comprometimento da disponibilidade hídrica3, afetando 

diretamente a qualidade de vida das famílias do semiárido.  

3  Disponibilidade hídrica: É o quantitativo de água disponível em um local ou região onde são considerados os 
fatores climáticos, como: precipitação pluviométrica e temperatura; e fatores físicos, como: relevo, cobertura vegetal, tipos 
de solos e área de drenagem. 
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Fotos: em cima, da esquerda para a direita: disponível em: acaatinga.org.br ; e ibama.gov.br ; Foto embaixo: disponível 

em diariodonordeste.verdesmares.com.br (acesso em:03/09/2014) 

Considerando a importância da Caatinga, entidades públicas como o Serviço Florestal 

Brasileiro - SFB  e organizações não governamentais, vem fomentando iniciativas de conservação 

dos recursos naturais do bioma. Neste contexto, o manejo florestal se apresenta como uma estratégia 

de uso sustentável da floresta e de geração de renda para as famílias que vivem no semiárido.  

Existem diversas práticas de uso alternativo do solo que podem contribuir para a conservação 

do bioma Caatinga. Neste módulo abordaremos os aspectos gerais sobre o bioma e as práticas de 

manejo sustentável dos seus recursos florestais, que podem também contribuir para as questões 

hídricas locais.  

2. CONHECENDO A CAATINGA

Caatinga, na língua indígena significa “Mata Branca”, em referência a cor clara ou acinzentada 

das árvores quando perdem as folhas. Está localizada entre a Linha do Equador e o Trópico de 

Capricórnio, dispondo, por isto, de abundante intensidade luminosa em todo o seu território, durante 

todo o ano. 
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Disponível em: http://jopbj.blogspot.com.br/2012/12/caatinga-prata-da-seca.html ( Acesso: 04/08/2014)  

2.1. Clima 
 

 Clima semiárido caracterizado pela baixa umidade, pouco volume pluviométrico4 precipitação 

média de aproximadamente 750 mm por ano e temperaturas elevadas, apresenta duas estações bem 

definidas: o curto e irregular período de chuvas, concentradas em poucos meses do ano e o longo 

período de estiagem.  

                                            
4  Volume Pluviométrico – volume de precipitação ou de chuva.  
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APNE e TNC, 2001. 

 

2.2. Água na caatinga 
 

 

 A disponibilidade hídrica na Caatinga é variável no tempo e no espaço, sendo um recurso 

considerado limitante. Sua variabilidade pode ser atribuída a cinco causas principais: 

 

1. Sistema muito complexo da formação das chuvas, com frentes que vêm de vários quadrantes e 

que vão perdendo sua força à medida que penetram no núcleo do semiárido, resultando em 

chuvas erráticas e concentradas em poucos meses do ano e em anos chuvosos alternados 

irregularmente com anos de secas; 
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Disponível em http://geografalando.blogspot.com.br/2012/11/massa-de-ar-norcoes-gerais.html (Acesso: 27/08/2014) 
 

2. Disposição orográfica5, com serras e chapadas mais altas interceptando as frentes mais úmidas, 

recebendo mais chuvas que o entorno e criando zonas pouco chuvosas a sotavento6;  

 

Disponível em http://www.padogeo.com/aula-fatores-climaticos.html (Acesso: 27/08/2014)  

 

3. Escoamento das águas, deixando as encostas mais secas e concentrando-se nos vales, formando 

lagoas e rios, na maioria das vezes temporários, mas onde a disponibilidade hídrica estende-se por 

semanas e até meses depois que as chuvas cessam;  

                                            
5  Orográfica - relevo 
6  Sotavento- Está relacionado a influencia do relevo sobre o clima. Sendo considerado o lado por onde se desloca 
o vento após transpor uma montanha, já sem umidade.  
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4. Variabilidade dos solos, com maior ou menor capacidade de reter as águas das chuvas, por conta 

de diferentes profundidades e texturas; e 

5. Os rios são em sua maioria rios de planalto7 e intermitentes, ou seja, rios que secam em certos 

períodos do ano. A maioria das lagoas também é temporária, formadas apenas durante o curto 

período de chuvas. Rios perenes como o São Francisco e Parnaíba são fundamentais para a vida na 

Caatinga.  

            Destaca-se ainda, em relação à água superficial, a importância dos açudes como grande 

potencial de represamento hídrico, ajudando a população a suportar os períodos de estiagem. 

 
 

                                                                  Foto 2.Açude de Orós/CE disponível em:  www.dnocs.gov.br 

  

Foto1.disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/12817-seca-no-nordeste (acesso:09/09/2014) 

 

2.2.1.RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

              Cerca de 70% do território nordestino é formado por rochas cristalinas, onde não há grandes 
possibilidades de reservas hídricas subterrâneas. No entanto, há que se considerar que existem 
também áreas de formações sedimentares na região que viabilizam o acúmulo de água no subsolo. 

               Embora essa água subterrânea apresente em geral, alto teor de salinidade, ela tem muita 
importância do ponto de vista social, pois é a partir de sua extração através de poços que muitas 
demandas das famílias que vivem no semiárido são atendidas: desde o consumo humano e animal 

                                            
7  Rios de planalto- são aqueles que apresentam acentuados desníveis entre a nascente e a foz, com presença de 
quedas-d’água. 
 



11 
 

até a produção de alimentos. Desta forma, entende-se que a água subterrânea do bioma Caatinga é 
um recurso estratégico para o desenvolvimento dessa região. 

 

 

Disponível em: fatosefotosdacaatinga.blogspot.com (acesso:09/09/2014) 

. 
 

2.3. Solos da Caatinga 
 

Quanto aos solos, estes apresentam a maior variabilidade do país. Esta variabilidade advém, 

principalmente, do efeito diferencial da erosão geológica, que descobre camadas diferentes, até 

verificar a exposição de rochas. Por conta disso, há a visualização dos lajedões em muitas áreas. 

Verificam-se também pavimentos recobertos de rochas, pedras e pedregulhos. 

 
Tipos de solo da Caatinga.Fonte: SFB, 2014 



12 
 

 

Nos solos com menos de 1m de profundidade, a água retida é suficiente para suprir as plantas 

apenas por poucas semanas. Findo este estoque, se não houver novas chuvas, inicia-se um período 

de deficiência hídrica. Nos solos com vários metros de profundidade, o estoque de água pode durar 

meses, garantindo o suprimento das plantas.  

 

2.4. Biodiversidade da Caatinga 
 

A caatinga tem uma diversidade biológica alta para um bioma com forte restrição hídrica. 

Apresenta muitas espécies endêmicas8 como resultado do processo de adaptação. O quadro a seguir 

exemplifica o número de espécies conhecidas na região, a última coluna indica o número de espécies 

endêmicas. Cabe ressaltar que este é o bioma menos estudado do País e que aspectos da sua 

biodiversidade, em particular dos invertebrados, necessita de mais investimentos em pesquisa.  

Quadro 1: Exemplo da biodiversidade da Caatinga 

Grupo Nº de espécies Nº de espécies endêmicas 
Flora 5.344 744 
Aves 510 15 
Peixes 240 109-135 
Herpetofauna (lagartixas,cobras, jacarés,quelônios) 172 24 
Mamífero 156 12 
Abelhas 192 30 

Refêrencia flora: Rafaela C. Forzza et al.2010. Catálogo de plantas e fungos do Brasil.RJ.Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do RJ, volume 1. 

Referência da fauna: Leal, I.R., Tabarelli, M.& Silva,J.M.C. 2003.Ecologia e Conservação da caatinga. Ed. Universitária,UFPE. 

2.4.1.Fauna 
 

 A caatinga tem uma grande variedade de animais silvestres, como os mocós, preás, veados, 

tatus, abelhas e tantos outros. Todos preenchem uma ou mais que uma função na manutenção da 

Caatinga. 

 Há uma estrita relação entre animais e plantas. Os animais ao se alimentarem de frutos 

espalham suas sementes, permitindo a dispersão e regeneração das espécies vegetais. A exemplo do 

umbuzeiro cujas sementes são dispersas principalmente por veados e tatus 

                                            
8  Endêmicas- Espécies que desenvolveram mecanismos de adaptação em uma região restrita. 
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 Outra relação importante dos animais com a vegetação da caatinga é a polinização. Muitos 

animais levam o pólen de uma flor até outra, auxiliando no aumento da variabilidade genética9 e na 

produção de frutos e sementes. Entre as espécies de animais que fazem este serviço estão as 

abelhas (jandaíra, jataí, uruçu, arapuá, e outras), aves, morcegos, cuícas a até alguns lagartos, como 

o teiú e o bico-doce. Dentre as espécies vegetais beneficiadas estão o pereiro, catingueira, caroás e 

mandacarus que acabam produzindo frutos para vários animais.

                                            
9  Variabilidade genética- É o grau de variaçao do conteudo genetico de um indivíduo.  
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http://fatosefotosdacaatinga.blogspot.com.br/2010 

http://cienciahoje.uol.com.br/banco-de-imagens/lg/web/images/ch-on-line/2006/60178a.jpg 

 
Um bom indicador de que o ambiente vegetal nativo encontra-se saudável ou não, é a presença 
desses animais, muitos dos quais se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção, entre 
eles destacam-se: o veado-catingueiro, o tatu, a arara-azul-de-lear, o papagaio-verdadeiro, a onça-
pintada e a onça-parda, entre outros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Cuidando da Caatinga. APNE.KEW.SFB.IPA.UFRPE. 
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Disponível em: http://fatosefotosdacaatinga.blogspot.com.br/2010 (Acesso: 15/07/2014) 

2.4.2.Vegetação  
 

A estrutura da vegetação da Caatinga é dada pela resposta às variações ambientais verificadas no 

domínio do semiárido, com significativa diversidade de fitofisionomias que podem ser divididas em 

oito eco-regiões. 

 

Florestas do 

bioma Caatinga 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BRASIL 2013 
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Verifica-se desde formações árborea-arbustiva, cactáceas, bromeliáceas até um estrato 

herbáceo abundante durante o período chuvoso. 

Suas plantas apresentam mecanismos de adaptação às condições naturais da região, tais 

como: perda das folhas nos meses mais quentes, folhas pequenas ou modificadas em espinhos, 

presença de cera nas folhas para reduzir a perda de água; outras apresentam raízes profundas para 

sugar maior quantidade de água disponível no solo 

A vegetação arbórea tem com características principais:  

• árvores de pequeno a médio porte, (3 a 8 metros de altura); 

• alta densidade (1000 a 5000 indivíduos por hectare);  

• boa capacidade de regeneração e de rebrota de tocos e raízes após alguns tipos de 

intervenção; 

• rápido crescimento no período chuvoso; 

                       Transição entre o período seco e chuvoso na Caatinga.    

 

Disponível em http://www.acaatinga.org.br/index.php/o-bioma/sobre-o-bioma/flora/ (Acesso: 16/07/2014) 

 

 

 

Cartilha Manejo 
Florestal 
sustentável da 
Caatinga (SFB) 
(fotos Carnaúba e 
caminho) 
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Mais informações sobre as tipologias florestais e uso das espécies, acesse. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arqivos/5_livro_ecologia_e_conservação_da_caatinga_203.pdf 

 

EXERCÍCIO 

 

1. Dentre as informações abaixo, identifique a que não corresponde ao bioma Caatinga: 

a) (         ) Caracteriza-se por elevadas temperaturas e baixos índices pluviométricos. 

b) (      ) As condiçoes adversas do clima não impedem o desenvolvimento de atividades econômicas no 

campo. 

c) (       ) Disponibiliza de grande beleza cênica que viabiliza a atividade turística no sertão nordestino. 

d) (       ) Não há formação florestal no bioma devido a baixa densidade de indivíduos arbóreos. 

 

2.Sobre as características da Caatinga, analise as alternativas seguintes e classifique-as como corretas 
(C) ou erradas(E): 

(   ) Apresenta baixa diversidade biológica, resultante das condições climáticas limitantes de sua área de 
abrangência. 
(   )  Não apresenta potencial de produtos não madeireiros, o que inviabiliza o desenvolvimento de importantes 
setores da economia regional, tais como: farmacêutico, alimentício, cosméticos, artesanal, entre outros. 
(  ) Considera-se que, embora os índices pluviométricos não sejam elevados, as formações geológicas do 
semiárido possuem significativa capacidade de acumulação de água, tanto superficialmente quanto no subsolo, 
de forma que seu uso sustentável pode garantir a qualidade de vida do sertanejo. 
(  ) Práticas como o desmatamento, queimadas e mecanização da atividade agrícola vem gradativamente 

comprometendo a qualidade e a quantidade dos recursos naturais disponíveis no bioma. 

A sequência correta é: 

a) E,C,C,E         b) C,E,E,C       c) E,E,C,C      d) C,C,E,C 
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   3.As plantas da Caatinga apresentam mecanismos de adaptação às condições de baixa umidade e    
elevadas temperaturas predominantes no semiárido. Dentre os mecanismos abaixo, qual deles não 
corresponde à capacidade adaptativa dessas plantas?  

α)  (       ) raízes pouco profundas 
β)  (       ) presença de cera nas folhas 
χ)  (       ) perda das folhas na estação seca 

     d)    (       ) presença de espinhos 
 

3. INTERAÇÃO FLORESTA E ÁGUA 
 

 O papel das florestas na sociedade não é apenas econômico. Apesar de afetar fortemente a 

economia, deve-se considerar também, sua importância socioambiental. 

 As florestas oferecem inúmeros produtos e serviços, dentre eles a regulação climática e a 

conservação dos recursos hídricos. Isto acontece porque há uma estreita relação entre a cobertura 

florestal com o ciclo hidrológico - desempenhando papel importante na distribuição da água na 

superfície. Esta interação tem diferentes fases:  

α. Interceptação que está relacionado com o recebimento da água das chuvas pelas copas das 

árvores; 

β. Escoamento superficial que é a água que não é absorvida pelo solo e nem fica retida na copa 

das árvores e vai diretamente para os cursos d’água; 

χ. Infiltração que trata da absorção da água no solo; 

δ. Retorno desta para atmosfera por ocasião da evapotranspiração realizada nas folhas das 

árvores.  

 Quando chega ao solo, a água precipitada se infiltra, preenchendo os espaços porosos que 

existem entre as partículas que o compõem. A água infiltrada pode ficar retida em camadas do solo 

mais próximas à superfície ou percolar a níveis mais profundos e abastecer os aquíferos e lençóis 

freáticos.  A água que infiltra no solo pode voltar à superfície, formando as nascentes dos rios e 

alimentando os cursos d´água.  

  

 O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo cheio de detalhes, se repete indefinidamente, sempre 

alimentado pela energia do sol. Para consolidar os detalhes desse ciclo que move a vida no planeta, 

acesse: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=83 
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Em localidades florestadas verifica-se o menor escoamento superficial, a moderação do fluxo 

de água reduzindo a ocorrência de inundação e de assoreamento dos cursos d´água.  A floresta e o 

solo atuam conjuntamente como uma espécie de esponja, evitando que a água corra livremente e 

promovendo as condições necessárias para infiltração, evitando a chegada de aguaceiros aos cursos 

d´água10, principalmente em locais situados em encostas íngremes, montanhas e divisores de água11.  

As florestas têm importância fundamental na regulação das entradas e saídas de água dentro 

de uma bacia hidrográfica12, interferindo, portanto, no movimento da água em vários compartimentos 

do sistema (rios, atmosfera, solos, etc). A figura a seguir ilustra o papel das árvores na conservação 

dos recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10  Curso d´água - corpo de água fluente como rios, córregos, riachos, regatos, ribeiros.  
11  Divisor de água - ponto mais alto do relevo que divide diferentes bacias hidrográficas.  
12  Bacia Hidrográfica - conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do 
relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou 
infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol freático. 
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No entanto, a ocupação humana e as práticas inadequadas de uso do solo como o 

desmatamento, queimadas e mecanização da atividade agrícola, tem alterado o ciclo natural da água, 

aumentado os processos erosivos e de desertificação, causado o assoreamento dos cursos d'água, 

comprometendo sua qualidade e disponibilidade e a sobrevivência de sua população.  

 

Desertificação? Você conhece esse processo? 

 

A desertificação é um processo de degradação dos solos em função da perda de sua cobertura 

vegetal e da redução da disponibilidade hídrica, resultante de vários fatores, entre eles as variações 

climáticas e as atividades humanas.  O Nordeste tem 55% do seu território atingido em graus 

diferentes de deterioração ambiental, segundo dados do MMA (2004), com 4 núcleos em processo 

bastante avançado de desertificação: Irauçuba (CE), Gilbués(PI), Seridó(RN/PB) e Cabrobó(PE). 
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Fonte: BRASIL, 2004.  
 

Portanto, a existência ou não de cobertura florestal numa bacia hidrográfica deverá ser 

considerada na sua gestão, tendo em vista que a conservação dos mananciais está intimamente 

ligada às formações vegetais. 

 

EXERCÍCIO 

4.Considerando-se que as florestas possuem uma estreita relação com o ciclo da água, analise 

as proposições seguintes e identifique-as como corretas (C) ou erradas (E): 

(      ) a retirada da floresta favorece  a enxurrada aumentando o  processo de retirada dos sedimentos 
superficiais do solo; 
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(     ) a presença da vegetação à margem dos cursos d'água funciona como filtro, retendo boa parte dos 
sedimentos transportados para os cursos d’ água, evitando o assoreamento destes; 
(      ) quando as florestas  são cortadas, mais umidade vai para a atmosfera, aumentando a precipitação; 
(    ) a presença de cobertura florestal dificulta a infiltração de água no solo, diminuindo o abastecimento do 

lençol freático. 

A sequência correta é: 

a) C,C,C,C           b) E,E,C,E           c) C,C,E,E        d) C,E,C,C 

 

 

5.O conceito que define corretamente “desertificação’’ é: 

a) (        ) processo natural no qual a baixa precipitação provoca sério desequilíbrio hídrico  afetando 
negativamente o ambiente, a população e os sistemas de produção. 

    b) (       ) degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas e semiáridas, resultante 

das atividades humanas praticadas de forma insustentável.  

 

4. PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DO BIOMA 

 

A caatinga tem um grande potencial para o uso sustentável da sua biodiversidade. De fato, 

grande parte da população que reside em área de caatinga utiliza, a muito tempo, de sua 

biodiversidade para sobreviver. Podemos destacar espécies com potencial madeireiro, como a 

catingueira, o pau d'arco e o sabiá forrageiro, como o angico, o pau-ferro e o juazeiro, medicinal, 

como a aroeira (adstringente), araticum (antidiarréico), velame, jatobá e marmeleiro (antifebris). 

Porém, a maior parte da exploração é extrativista e sem critérios de exploração, gerando riscos à 

sobrevivência das espécies exploradas.  
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Catingueira - Caesalpinia pyramidalis Tul 
Disponível em : fatosefotosdacaatinga.blogspot.com (Acesso 04/09/2014) 

 

 

Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g798rt3n02wx5ok0wtedt3sugbu5b.html 

(Acesso 04/09/2014) 

 

Disponível em: http://grandesbiomas.blogspot.com.br/2012/05/ola-alunos-bem-vindos-esse-sera-o-
nosso_18.html (Acesso 08/09/2014) 

 

 



24 
 

 

Disponível em: http://grandesbiomas.blogspot.com.br/2012/05/ola-alunos-bem-vindos-esse-sera-o-
nosso_18.html (Acesso 08/09/2014) 

 

O grande desafio é encontrar não apenas formas de uso dos recursos naturais da Caatinga 

que assegurem a sua conservação, mas também, que estas formas possam ser capazes de ofertar 

uma estabilidade de bens e serviços, a custos competitivos, para um mercado cada vez mais exigente 

e dinâmico. 

 

Neste contexto, o Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo se apresenta como uma 

alternativa não somente para induzir a mudança de postura do modo como a vegetação vem sendo 

utilizada, mas também para a promoção do uso e a conservação dos recursos florestais, contribuindo 

com a redução de danos aos sistemas hidrológicos, o aumento de disponibilidade hídrica e a geração 

de renda local.  

 

 

4.1. MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL DE USO MÚLTIPLO  
 

O que é Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo?  
 

Manejo florestal - é a utilização racional e ambientalmente adequada dos recursos da floresta. 
Manejo é uma atividade econômica oposta ao desmatamento, pois não há remoção total da floresta, 
sua proposta é extrair produtos da floresta de maneira que os impactos gerados sejam mínimos, 
possibilitando a manutenção da estrutura florestal e sua recuperação, por meio do estoque de plantas 
remanescentes.  
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Sustentável - o manejo bem feito segue três princípios fundamentais: deve ser ecologicamente 
correto, economicamente viável e socialmente justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso múltiplo - diversificar a produção é um dos princípios mais importantes para o uso sustentável 
dos recursos florestais. 

 

 A Lei N°12.651/2012 (novo Código Florestal) no seu artigo 3º, define manejo sustentável como 

“a 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”.  

Saiba mais em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_2011-2014/lei/l12.651.htm 

 

Cada vez mais, as pesquisas oferecem informações sobre técnicas eficientes de uso da 

Caatinga. O manejo florestal sustentável na Caatinga é uma ferramenta baseada nos conhecimentos 

tradicionais dos sertanejos associados ao conhecimento técnico científico e visa garantir a valorização 

e a conservação dos recursos florestais por meio de: 

 

a) Produção de bens: permitem o uso direto do recurso natural. São eles: 

• Produtos madeireiros: lenha, madeira para serraria, carvão, estacas, 

• Produtos não madeireiros: óleos e ceras, partes vegetativas (raízes, cascas, folhas, fibras) e 

partes reprodutivas (flores, frutos, sementes). 

 

Ambientalmente 
adequado 

Economicamente 
viável 

Socialmente 
justo 
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Fotos: SFB 2013. 

    

 

 

 

 

      

Foto 1: SFB 2013;                                                              foto: cartilha Cuidando da Caatinga APNE 

              

 

Brasil, 2013 

 

Dentro do conceito de uso múltiplo da floresta, a Caatinga ainda oferece um significativo potencial 

apícola, pois a floração e a frutificação de suas espécies estendem-se ao longo de todo o ano ou quase 

 Fruto 1:Palhas 

Lenha 
 Carvão 
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todo o ano.  As plantas da região oferecem diversos recursos para as abelhas, como a resina, o néctar e o 

pólen, os quais são utilizados como alimentação e/ou transformação em produtos indispensáveis a 

sobrevivência dos animais. 

 

 

São João do Piauí - PI 

Disponível em http://www.projetodomhelder.gov.br/site/galeria/category/81-apicultura.html; 

Acesso em 20/08/2014 

 

 b). Produção de serviços ambientais: são processos gerados pela própria natureza através dos 

ecossistemas, com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Os serviços ambientais são responsáveis 

pela manutenção da biodiversidade, o que permite a geração de produtos anteriormente descritos. 

Captura de carbono: 
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Glossário da IMAGEM  

Fotossíntese - processo físico-químico, a nível celular, realizado pelos seres vivos clorofilados, que utilizam dióxido de carbono e água, 

para obter glicose por meio da energia da luz solar. 

Glicose – Tipo carboidrato simples (açúcar), cuja função é disponibilizar energia para as reações metabólicas para os organismos vivos. 

Quando em cadeia forma moléculas de reserva tais como amido (vegetais) e glicogênio (animais). 

Respiração - Processo fisiológico intracelular, responsável pela degradação dos compostos orgânicos (carboidratos) utilizando 

obrigatoriamente oxigênio molecular - O2, disponibilizando uma grande quantidade de energia para o indivíduo e liberando como 

produtos água e dióxido de carbono para a atmosfera.  

Tecidos vegetais - O agrupamento de células vegetais similares destinadas ao exercício de uma função determinada.  

Resíduos orgânicos - O que resta de matéria orgânica passível de decomposição microbiana, promovendo assim a ciclagem de 

nutrientes.  

Combustíveis fósseis - Matéria orgânica semidecomposta, sedimentada a milhões de anos, com alta capacidade de combustão. 

 

O carbono na superfície da terra está essencialmente na forma fixada em compostos orgânicos e 

carbonatos ou sob a forma de gás (CO2) na atmosfera. O ciclo do carbono consiste na transferência 

deste elemento (via queima, respiração, reações químicas e bioquímicas) para a atmosfera ou para o 

mar e a sua reintegração na matéria orgânica via assimilação fotossintética. 

 

A floresta pode acumular, em longo prazo, grandes quantidades de carbono, seja nos indivíduos 

vivos, quanto em seus resíduos disponíveis no solo. As florestas são assim, em larga medida, um 

importante reservatório de Carbono da biosfera em termos globais. A redução das florestas naturais, 

principalmente por desmatamento, compromete o balanço de carbono entre os reservatórios da 

superfície terrestre e atmosfera.  

 

•    Regulação climática;  

Proteção da incidência solar, controle da evaporação da água do solo e cursos d´água, proteção 

contra ventos, reservatório de carbono.  

 

Sobre mudanças ambientais globais acesse: http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/ 

 

• Proteção do solo 
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A Serrapilheira (cobertura vegetal morta 

sobre o solo da floresta) tem função de: 

proteger o solo da incidência solar, 

reduzir o impacto da água da chuva e 

diminuir evaporação da água retida no 

solo, aumentando a disponibilidade para 

as raízes. 

 

Disponível em http://fatosefotosdacaatinga.blogspot.com.br/2012/06/aspectos-da-degradacao-e-recuperacao.html 

(Acesso: 18/07/2014) 

• Conservação dos recursos hídricos e belezas cênicas 

 

Cachoeira de Missão Velha/CE disponível em: www.urca.br (acesso em 09/09/2014) 

 

O uso do bioma pode afetar diretamente a conservação dos recursos hídricos. Práticas de uso não 

planejadas da floresta, podem comprometê-la severamente. Os impactos não se reduzem apenas aos 

ambientais, mas também prejuízos econômicos e sociais agravados.   
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Disponível em:http://www.noticiajato.com.br/seca-no-semiarido-brasileiro-deve-se-agravar-nos-próximos-anos (acesso em: 

11/09/2014) 

E afinal, qual a importância do manejo florestal sustentável para o bioma e para quem vive na 

Caatinga? 

 

  O manejo florestal sustentável da Caatinga é de grande importância, sobretudo para atender a 

demanda de produtos florestais da região, entre eles lenha, carvão, frutas, forragens, sementes, óleos 

extrativos e medicinais, cascas, etc. O objetivo é gerar não só benefícios econômicos, mas também 

sociais e ambientais. Entre eles, como já vimos, podemos destacar:  

 

�Aspectos ambientais: Manutenção da floresta em pé e serviços ecossistêmicos associados como:  

conservação do solo, regulação climática, a manutenção do regime hídrico descritos anteriormente.  

�Aspectos sociais: ocupação da mão-de-obra rural, principalmente na época da seca, quando 

diminuem as possibilidades de trabalho na Caatinga. Capacitação de produtores rurais e 

comunidades, inserção de novas tecnologias de produção e extração. O manejo contribui ainda para 

o atendimento das necessidades de alimentação, remédio, fonte energética e a garantia de uso dos 

recursos e serviços associados para as gerações futuras.  

�Aspectos econômicos: possibilidade de renda extra para produtores rurais e comunidades. Todo 

ano, parte da mata poderá ser explorada e seus produtos poderão ser comercializados de forma legal. 

Respeitando-se os critérios de sustentabilidade, ciclos de extração, o produtor poderá retornar à 

mesma área, possibilitando uma nova extração de produtos. Na área sob manejo é possível realizar 

outras atividades econômicas, como, por exemplo, a criação de abelhas e a extração de frutos. 

4.2.TIPOS DE MANEJO DOS RECURSOS FLORESTAIS: 
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Então, para nos beneficiarmos da caatinga, seja em seus aspectos ambientais que incluem a 
manutenção do regime hídrico e da biodiversidade e, seja nos aspectos sociais como a ocupação da 
mão de obra rural local ou também nos beneficiarmos dos ganhos econômicos a partir da obtenção 
da renda extra, temos diferentes tipos de manejo dos recursos florestais para implementar e desse 
modo conservar e usufruir desse bioma.  Vamos conhece-los? 

 
4.2.1. MANEJO DOS RECURSOS FLORESTAIS MADEIREIROS 

 

O Manejo Florestal na Caatinga é de grande importância, sobretudo para atender a principal 

demanda de produtos florestais da região, a lenha e o carvão que respondem a 30% de sua matriz 

energética.  

Sistemas de produção a partir do uso sustentável da floresta vêm sendo aprimorados por 

instituições brasileiras desde o início de 1980. (BRASIL, 2013). O Manejo florestal com foco na 

extração de produtos madeireiros diferente do manejo de recursos não madeireiros requer a 

elaboração de Plano de Manejo Florestal Sustentável.  

Neste contexto o SFB vem fomentando a implementação, execução de iniciativas de manejo 

florestal, bem como a qualificação profissional para oferta de assistência técnica florestal - ATER 

Florestal.   

 

O que é o plano de manejo florestal? 

  

O Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS é o documento técnico de planejamento para 

subsidiar a operação da atividade de exploração da vegetação nativa, e visa garantir a 

sustentabilidade econômica e ambiental por ocasião da intervenção na floresta. A operacionalização 

do Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS possibilita a execução de atividades onde parte da 

vegetal nativa será mantida e em consequência promoverá a manutenção da cobertura do solo.  

 

Este documento técnico deve ser elaborado por engenheiro florestal, pois é o profissional que 

possui a atribuição e o reconhecimento das instituições competentes. Da mesma forma a operação da 

atividade de manejo deve ser realizada sob a responsabilidade técnica de um profissional habilitado.  

 

 Como é o Sistema de manejo florestal madeireiro na caatinga?  
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O manejo na Caatinga é feito com base no sistema de talhadia13, ou de brotação, que 

fundamente-se na capacidade de brotação das cepas14 de espécies arbóreas. O corte das árvores é 

feito próximo a base para permitir a regeneração das árvores por rebrota.  

 

                

Toco de árvore explorada                                  Rebrota da cepa 

Imagens: Felipe Carlos Pereira de Almeida, 2014. 

 

Tem como principal objetivo à produção de madeira de pequenas dimensões, como lenha para 

abastecimento industrial e para uso doméstico. 

 

A cada ano uma área definida, denominada talhão anual, é explorada em corte raso, numa 

operação de abate concluída antes do início da estação de crescimento das plantas. Após a 

exploração a área fica em descanso. A rotação estabelecida pela norma legal é de 15 anos. Ou seja, 

só é permitido voltar à área explorada para novo corte depois de 15 anos. Outros ciclos de corte 

podem ser adotados mediante justificativa e evidência técnica por parte do elaborador do Plano.   

 

 Estudos indicam que a taxa de crescimento anual da floresta varia entre 10 a 15 metros 

estéreos15 - st/ano. Após um período de recuperação, entre 12 e 15 anos, a vegetação manejada 

atinge níveis de diversidade praticamente iguais as áreas protegidas. 

                                            
13  Talhadia – Sistema de exploração que fundamenta-se na capacidade de rebrota das plantas, muito utilizado para 
produção de lenha.  
14  Cepa- Toco, a parte da planta a que se cortou, o caule que permanece viva no solo.  
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Foto: João Paulo Sotero

                                                                                                                                                                    
15  Metro estéreo – equivale a 1 metro cúbico de madeira empilhada. Ex. tocos de madeira empilhados de 1 metro de 
comprimento formando uma pilha de 1 metro de altura e 1 metro de largura.  
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 O desenho ao lado ilustra área da propriedade 

dividida em talhões - Tn (área anual para exploração)  

onde anualmente poderá ser feita a extração. O 

produtor só poderá retornar a mesma área após 15 

anos de pousio (sem extração).  

 

 

 

 Etapas do manejo florestal sustentável 
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Felipe Almeida, 2014. 

APNE, 2012 

     

SFB, 2013. 
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SFB, 2013. 

Etapa Pré extração 

 

• Diagnóstico: caracterização envolvendo aspectos, físicos, ambientais, sociais e econômicos 

da área a ser trabalhada; 

• Planejamento – das atividades a serem realizadas, insumos e recursos necessários;  

• Mapeamento – elaboração de mapas, macrozoneamento da propriedade, croquis de 

acesso;  

• Inventário – levantamento do potencial das espécies a serem trabalhadas. Estimativa de 

estoque e espécies; 

• Definição do sistema de manejo – como será realizado o manejo, tipo de extração, ciclo de 

corte16, definição dos talhões, estimativa de produtividade e organização/ sistematização 

das informações;  

• Análise prévia de viabilidade técnica e econômica da atividade a ser desenvolvida; 

• Elaboração do Plano de Manejo Florestal Sustentável - este deve conter as informações 

requeridas pelos órgãos ambientais, que contempla os itens anteriormente descritos.  E 

deve ser elaborado também o Plano Operativo Anual – Documento que descreve as 

atividades a serem desenvolvidas no ano, conforme Instrução Normativa MMA n°01/ 

2009, que dispõe sobre procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução 

e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável- PMFS da Caatinga e suas 

formações sucessoras. Alguns Estados já contam com legislação específica para Manejo de 

Produtos Florestais Madeireiros.   

                                            
16   Ciclo de corte: É o número de anos que o empreendedor deve esperar antes de cortar novamente a mesma 
área. Este ciclo, previsto no PMFS, é condizente com o tempo necessário para que a área de floresta explorada (talhão) 
recupere e se possa realizar nova extração com base no inventário florestal. 
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IN MMA n°01/2009, disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/in_01___250609___manejo_florestal_caatinga_203_1.pdf 

 

Etapa extração  

 

• Organização de materiais e equipamentos a serem utilizados, incluindo equipamentos de 

proteção individual;  

 

• Exploração: a técnica mais produtiva de manejo utilizada, pelo menos no primeiro corte, 

é o corte raso. Porém, esta técnica é a mais drástica, uma vez que se torna mais difícil a 

recuperação das árvores. Estudos vêm sendo realizados para a proposição de novas técnicas de 

corte e manejo por espécie entre eles: poda de ramos e desbaste de copas; 

 

Etapa Pós - extração  

 

• Empilhamento, cálculo de volume e estocagem; 

• Transporte – para local de comercialização; 

• Manutenção das áreas exploradas: construção de aceiros para a prevenção contra fogo, evitar  

a presença de animais que se alimentam da rebrota, no primeiro ano após extração;  

• Tratos silviculturais17 a serem adotados – Poderá ser realizada a condução da regeneração, 

condução da rebrotas, plantios de enriquecimento;  

• Elaboração relatório pós-exploratório – documento que deve ser apresentado ao órgão 

ambiental que contém as atividades desenvolvidas durante o ano;  

• Monitoramento: instalação de parcelas permanentes (em parceria com instituições de 

pesquisa). 

 

 

                                            
17  Tratos silviculturais – Tratamentos realizados em culturas florestais (ex. Limpeza, poda, plantio de mudas, capina) 
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O que é preciso fazer para um bom manejo florestal na Caatinga? 

 

• Respeitar o ciclo de corte de modo a permitir a produção sustentável dos diferentes produtos: 

lenha, estacas, toras e outros produtos; 

• Atender as regras estabelecidas pelos órgãos ambientais; 

• Promover a rebrota natural das árvores, evitando-se o uso de fogo e o superpastoreio; 

• Concentrar a exploração no período seco; 

• Espalhar os restos do material cortado (galhos finos, folhas, etc.) na área que ficou exposta, de 

forma a servir como cobertura de solo. 

 A aplicação dessas técnicas auxiliará na conservação da biodiversidade e nos demais serviços 

ambientais.  

 
O que não pode ser feito nas áreas de manejo florestal? (Restrições) 

 

• Destocar18 as árvores cortadas, pois as árvores da Caatinga rebrotam a partir do toco; 

• Pastoreio na área manejada, no primeiro ano; 

• É proibida a retirada de árvores imune ao corte, ou seja, as árvores que por lei não podem ser 

cortadas por estarem em perigo de extinção; 

•  Uso de fogo; 

• Extrair árvores em Áreas de Preservação Permanente. 

 

 

      

        
 
 

Fonte: APNE, 2012.  
 
Qual a legislação que regula o manejo florestal na Caatinga? 

 

                                            
18  Destoca – Retirada de toda a árvore com as raízes. 
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A legislação brasileira que trata do uso e exploração de vegetação nativa, na propriedade 
privada é a Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal). A lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 
vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 
prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 
seus objetivos.  

 

O novo código prevê que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 

nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de 

Preservação Permanente.  

 

Mas o que é Área de Preservação Permanente?  

 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; (Inciso II, Art 3°Lei 

nº12.651/12).  

 

    

Fotos: Rio Jaguaribe e Serra do Franco/CE. Eluiza Nogueira, 2013 
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Disponível em: http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--3937-20110525 (Acesso 08/09/2014) 

 

E o que é Reserva Legal?  

 

A Reserva Legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a 

função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 

biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. No caso da 

Caatinga esta área corresponde a 20% da área da propriedade; 

A reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do 
imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado. (art 17, lei 12651/12). 

A Reserva Legal pode ser explorada economicamente, mediante manejo sustentável, aprovado 
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama19 e estes deverão 
estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de 
manejo. 

 

Cadastro Ambiental Rural – CAR 

É o documento de identificação ambiental da propriedade, serve como instrumento para gerar 
e integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base de 

                                            
19  Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) – Tem por objetivo estabelecer um conjunto articulado e 
descentralizado de ações para a gestão ambiental no País, integrando e harmonizando regras e práticas específicas que se 
complementam nos três níveis de governo.   
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dados para planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Foi instituído pela Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012. O CAR tem caráter obrigatório e o prazo para inscrição dos 
imóveis rurais vai até 05/05/2015, podendo ser prorrogado mais um ano. Estados que apresentam o 
bioma caatinga estão inseridos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR. 
 
Saiba mais em: LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm 

http://www.car.gov.br 

 

Normas técnicas para Planos de Manejo Florestal sustentável 
 

No âmbito federal foi criadas a Instrução Normativa MMA N°01 / 2009, que define as bases 

para a atividade de uso e exploração de vegetação nativa e dispõe sobre procedimentos técnicos 

para elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal 

Sustentável-PMFS da Caatinga e suas formações sucessoras.  

 

Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/in_01___250609___manejo_florestal_caatinga_203_1.pdf 

 

Porém os órgãos ambientais dos Estados são os responsáveis por regulamentar a elaboração 

e implantação dos planos de Manejo Florestal Sustentável na Caatinga, podendo adotar legislações 

próprias.  

 

Acesse lista de contatos dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental   

 

Sanções contra exploração ilegal  

A Lei n° 9605/98, Lei de Crimes Ambientais e o Decreto n°6514/08 e suas alterações, alertam 

para o caso do interessado utilizar os recursos florestais nativos sem a devida aprovação do órgão 

ambiental, tal ação poderá ser enquadrada como ato infringente à legislação. 

 

Experiências de manejo florestal madeireiro na Caatinga 

 

A partir de 2006 observa-se um aumento significativo na área total acumulada dos planos de 

manejo aprovados na região. Atualmente, a área sob manejo florestal na Caatinga ainda é modesta, 
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com aproximadamente 256 mil hectares de área manejada, por meio  de planos de manejo aprovados 

entre 1988 e 2011. 

 

Área acumulada dos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) aprovados na Região 

Nordeste 

Fonte: SFB, 2013.

 

O Centro Nordestino de Informações sobre Plantas da Associação Plantas do Nordeste CNIP- 

APNE- desenvolveu um banco de dados com o objetivo divulgar informações sobre as iniciativas de 

Manejo Florestal Sustentável na Caatinga. A base de informações foi obtida junto ao IBAMA e órgãos 

estaduais de meio ambiente do nordeste.  A última atualização foi realizada em meados de 2012, o 

banco de dados disponibiliza informações com localização, área, produção, produtos e situação de 

regularização.   

Segundo dados, o número de PMFS ativos em 2012 era de 468, o que representa 68% do total 

de planos protocolados nos órgãos ambientais estaduais responsáveis. Em termos de área manejada, 

os planos de manejo ativos representam 69% do total, atingindo uma área de aproximadamente 

340.000 ha sob manejo. Os gráficos a seguir apresentam o número de projetos e a área sob manejo 

por estado.   
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Fonte: APNE, 2012.                                                                                
Disponível em http://www.cnip.org.br/planos_manejo.html ( Acesso 22/08/2014) 
 

Considerando a superfície total do bioma (850.000 km2) e a área de vegetação remanescente 
de aproximadamente 425.000 km2 (50%). Constata-se que apenas 0,8 % da área de floresta nativa 
da Caatinga está sob regime de manejo florestal sustentado   
 

Informações sobre os 697 planos de manejo protocolados e 468 plano de manejo ativos podem 

ser acessadas pelo site. http://www.cnip.org.br/planos_manejo.html 

 

 

 
Rede de Manejo Florestal da Caatinga - RMFC 

 

A RMFC foi criada no âmbito do Programa Nacional de Florestas (PNF) do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), por meio de um convênio assinado com a Associação Plantas do Nordeste (APNE), 
em dezembro de 2003. Hoje, a RMFC compõe o SisPP, coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro. 
Composta por diversas instituições de ensino e pesquisa, esta rede tem como objetivo consolidar e 
ampliar a base técnico-científica de experimentação de manejo florestal da Caatinga, por meio da 
geração de informações consistentes, sistematizadas e disponibilizadas a diferentes públicos alvo que 
trabalham em prol do desenvolvimento deste bioma.        
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Fonte: (BRASIL,2010) 

 

Para maiores informações acesse: HTTP://www.plantasdonordeste.org/manejo 

BOX:  Saiba mais sobre resultados econômicos do Manejo Florestal na Caatinga 

 

O manejo florestal se apresenta como atividade produtiva sustentável que oferece vantagens 
econômicas, sociais e financeiras. No quadro abaixo apresenta uma avaliação econômica de uma 
iniciativa de manejo florestal madeireiro na Caatinga  

• Área sob Manejo:450 ha,  

• Ciclo de corte: 15 anos, 

• Área de exploração anual: 30 ha.  

• Produção média estimada: 120 metros de lenha por hectare (também chamado de metro 
estéreo).  
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• Pré-investimento: R$ 15.000,00, referente ao pagamento dos custos de elaboração do plano 
de manejo (projeto) e as taxas cobradas pelos órgãos ambientais. 

  

Quadro 4: Avaliação econômica 

Custos 

Componentes 
Custo unitário 

(R$) 
Quantidade R$ 

Amortização do pré-investimento 
para recuperar em 03 anos 

  5.000,00 

Taxa de vistoria1 261,00   

Aceitos 0,20 2600 metros 520,00 

Corte da lenha 8,00 3.300 st2 26.400,00 

Corte de estaca 1,50 6.000 
unidades 

9.000,00 

Assistência Técnica 724,00 12 meses 8.688,00 

Total (ano 1-3)   49.608,00 

    

Total (ano 4-15)   44.608,00 

Rendimentos 

Lenha 18,00 3.300 st2 59.400,00 

Estacas e mourões 3,00 6.000 und. 18.000,00 

    

Total (anual)   77.400,00 

Lucro Anual 

Lucro (ano 1 – 3) 27.792,00 

Lucro (ano 4 – 15) 32.792,00 

1 - valor da taxa de vistoria no RN (varia entre os estados); 2 st = metro de lenha. 

Fonte: Brasil (2008): atualizado pelos autores. 

 Esta análise econômica foi elaborada considerando uma fazenda particular. Quando o plano de 
manejo é implantado em assentamento da reforma agrária, a assistência técnica é fornecida pelos 
órgãos públicos, sem custo para os agricultores.  Nos assentamentos o corte da lenha é feito pelos 
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próprios agricultores, de forma que toda renda pode ser distribuída entre os assentados, aumentando 
os rendimentos da atividade. 

 

4.2.2.MANEJO DOS RECURSOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS 

O manejo de produtos/subprodutos florestais não madeireiros compreende o aproveitamento 

de frutos, óleos, resinas, cascas, etc. e sua exploração não necessariamente requer a retirada de 

árvores da vegetação. 

  O aproveitamento de produtos florestais não madeiros por meio de manejo não requer 

autorizações específicas. 

De acordo com o art 21º da Lei N°12.651/2012, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, 

tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar:  

I- Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; 

II- A época de maturação dos frutos e sementes;  

III- Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada.  

 A extração dos recursos florestais não madeireiros requer a organização das etapas para sua 

exploração. O processo de planejamento, que inclui também o monitoramento e a avaliação das 

ações realizadas, constitui o cerne do manejo florestal sustentável (LOUMAN; CAMINO,2004). 

Assim, têm-se as seguintes etapas: 

 

Etapa Pré-extração 
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• Caracterização ou diagnóstico: caracterização envolvendo aspectos, físicos, ambientais, 

sociais e econômicos da área a ser trabalhada; 

• Planejamento – Organizar atividades a serem realizadas, insumos e recursos necessários; 

• Mapeamento – Elaboração de mapas, macrozoneamento da propriedade, croquis de 

acesso;  

• Inventário – Levantamento do potencial das espécies a serem trabalhadas e estimativa de 

estoque; 

•  Definição do sistema de manejo – Como será realizado do manejo, ciclo de produção, 

estimativa de produtividade e organização/ sistematização das informações. 

 

Etapa extração  

• Organização de materiais e equipamentos a serem utilizados, incluindo equipamentos de 

proteção individual; 

• Definição das formas de extração; 

• Registro/ controle das atividades. 

 

Etapa Pós-extração  

 

• Pré-beneficiamento - formas de tratamento a serem empregadas considerando-se o tipo de 

produto (casca, semente, etc); 

• Transporte; 

• Monitoramento das espécies pós-coleta; 

• Manutenção das áreas exploradas: prevenção contra fogo; evitar o sobrepastoreio e a 

exploração antes do ciclo recomendado. 

Para saber mais sobre manejo na caatinga  

www.mma.gov.br/publicacoes/biomas/category/61-caatinga  

 

EXERCÍCIO 
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6.Considerando a legislação ambiental vigente no país, relacione as leis e normas às suas respectivas 

finalidades: 

A. Lei 12.651/2012  

B. Lei 9605/98 

C. Instrução Normativa (IN) 01/2009  

 (      ) Dispoe sobre as sanções penais e administrativas relativas a condutas lesivas ao meio ambiente. 

 (      ) Institui o novo Código Florestal. 

 (    ) Dispoe sobre os procedimentos para elaboração, execução e avaliação do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável-PMFS. 

 (      ) Cria o Cadastro Ambiental Rural -CAR. Documento de identificação ambiental da propriedade. 

A relação correta é: 

a) A,B,B,C       b) B,A,C,A       c) C,A,B,B      d) B,C,C,A 

 

 7.Numere a segunda coluna conforme as etapas do Manejo Florestal Sustentável e em seguida marque 

a opção que apresenta a sequência correta. 

 

(1) Pré extração 

(2) Extração 

(3) Pós extração 

(   ) Tratos silviculturais 
(   ) Exploração  
(   ) Elaboração do PMFS 
(   ) Inventário  
(   ) Diagnóstico 
(   ) Organização de materiais e equipamentos a serem utilizados 
(   ) Transporte 

(   ) Monitoramento 
(   ) Elaboração relatório pós-exploratório 
(   ) Mapeamento  
(   ) Definição do sistema de manejo 

(   ) Análise prévia de viabilidade técnica e econômica 
(   ) Manutenção das áreas exploradas 
(   ) Planejamento  

a) 3,2,1,1,1,2,3,3,3,1,1,1,3,1 

b) 3,1,2,1,1,2,3,3,3,1,1,1,1,3 

 

8.Considerando o Manejo Florestal como um atividade que viabiliza o uso sustentável das florestas, 

analise os  itens a seguir  e marque CERTO (C)  ou  ERRADO (E): 

 (   ) O manejo florestal adequado deve ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente incorreto, visto 

que o manejo é uma atividade similar ao desmatamento, com remoção total da floresta.  
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 (   ) O Manejo Florestal Sustentável na Caatinga é fundamentado nos conhecimentos tradicionais e técnico-científicos, 

gera benefícios econômicos, sociais, ambientais e pretende assegurar a valorização e a conservação dos recursos 

florestais por meio da produção de bens e serviços ambientais.  

(     ) O Plano de Manejo Florestal Sustentável visa garantir a sustentabilidade econômica e ambiental da atividade florestal 

por ocasião dos cuidados técnicos no planejamento da intervenção no componente florestal. Um PMFS bastante 

satisfatório é aquele que respeita o ciclo de corte, permite a produção sustentável dos diferentes produtos, atende as 

condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental, promove a rebrota natural das árvores, evita o uso de fogo e o 

pastoreio excessivo.  

(      ) Para a exploração de produtos madeireiros no bioma Caatinga o ciclo de corte deve ser no mínimo de 12 anos. 

Assim, a área de floresta de um imóvel rural deverá ser dividida em 30 talhões.  

A alternativa que responde corretamente a  questão é: 

a) C,C,C,C       b) E,E,C,C              c) C,E,C,E           d) E,C,C,E 

 

9. Sobre o manejo dos recursos florestais não madeireiros,  analise as proposições e considere-as 
como certas (C) ou erradas (E) 

(     ) O manejo desses recursos requer autorização especifíca dos órgãos ambientais. 

(     ) Para a coleta de frutos,sementes e folhas deve-se considerar o período de maturação dos mesmos. 

(     )Há na Caatinga várias iniciativas de comunidades que criam empreendimentos com base em produtos não 
madeireiros , viabilizando o seu desenvolvimento sustentável. 

(     )Não é necessário o uso de equipamentos de proteção individual durante o período da coleta. 

A sequência correta é: 

a) E,C,C,E       b) C,C,E,C           c) C,E,E,E           d) E,E,C,C 

 

Potencial de uso múltiplo dos recursos florestais da Caatinga 
 O Ministério do Meio Ambiente, por meio do PROBIO20, realizou um levantamento sobre 

espécies da flora da região com importância econômica atual ou potencial, para uso direto e/ou para 

ampliar a utilização comercial, com vistas a fomentar o desenvolvimento de produtos voltados para o 

mercado interno e exportação. Os resultados demonstram a importância de espécies nativas com 

potencial econômico, com destaque para os grupos apícolas, madeireiras, medicinais, óleos, ceras e 

ornamentais.  

 
                                            
20  Probio - Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade visa impulsionar a 
transformação dos modelos de produção, consumo e de ocupação do território nacional, começando com os setores de 
agricultura, ciência, pesca, florestas e saúde. parceria estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e a Caixa Econômica Federal - CAIXA. 
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Quadro 2: Espécies prioritárias da Caatinga por classe de uso 

Classe de uso Espécies no Nordeste (N°) Espécies prioritárias na Caatinga 

(N°) 

Apícolas 1025 11 

Forrageiras 147 06 

Frutíferas 768 03 

Madeireiras 222 17 

Medicinais 342 34 

Óleos e Ceras 240 19 

Ornamentais 317 11 

Fibras  82 03 

Total* 2373 67 

*O total não é igual a soma devido a repetição de espécies em mais de um grupo. 

Fonte:Projeto Plantas do Futuro, Probio, MMA, adaptado  

 

Iniciativas de uso múltiplo dos recursos florestais da Caatinga 

 

Na Caatinga há diversas iniciativas comunitárias e de pequenas empresas que produzem em 

bases sustentáveis produtos como: lenha, fibras (caroá e do sisal), artesanato e produtos alimentícios 

como sucos e doces de inúmeras frutíferas, como o cajueiro e o umbuzeiro. O Mapa a seguir 

apresenta a distribuição espacial das iniciativas de produção não madeireira no bioma.  
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CNIP, 2014. 

Disponível em http://www.cnip.org.br/PFNM.html (Acesso: 18/07/2014). 

 

O quadro 3 apresenta o número de iniciativas cadastradas no Nordeste que atuam na 

produção e comercialização de produtos florestais não madeireiros, a partir de levantamento realizado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Sistema Nacional de Economia Solidária – SIES, 

Projeto “Conservação e uso sustentável da Caatinga”- GEF Caatinga e Centro Nordestino de 

Informações sobre Plantas - CNIP.  

 

Quadro 3: Número de empreendimentos de produtos florestais não madeireiros na Caatinga 

Grupo de produtos florestais 

não-madeireiros 

Levantamento por fonte de dados 

SIES/MTE 
Estudo de caso 

GEF Caatinga 
Total Geral 

Total 

Caatinga 
(%) 

Total 

Caatinga 
(%) 

Total 

Caatinga 
(%) 

Artesanato 10 2 9 24 19 4 

Ceras 6 1 - - 6 1 

Cipós 6 1 - - 6 1 

Fibras 36 8 - - 36 7 

Frutíferas 19 4 5 14 24 5 

Madeira 38 8 - - 38 7 

Medicinal 29 6 4 11 33 6 
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Óleos, sabões e essências 12 3 3 8 15 3 

Ração Animal 0 0 1 3 1 0 

Sementes 20 4 - - 20 4 

Apícolas 295 63 15 41 310 61 

Total PFNM (Caatinga) 471 100 37 100 508 100 

Fonte: Santos Jr. e Souza, 2008; SFB, 2010. 

O Estudo realizado identificou 508 comunidades ou empreendimentos, situados em 

aproximadamente 250 municípios da Caatinga, as iniciativas envolvem aproximadamente 23.000 

pessoas, das quais 44% são mulheres. Apesar dos números refletirem a importância dos PFNM na 

região, atividade florestal não madeireira em sua maioria é informal, no que diz respeito à produção e 

comercialização. Por consequência, falta informação e as estatísticas dificilmente refletem a 

importância real de uso dessas espécies.  

Para obter mais informações sobre as comunidades e entidades que trabalham na produção e 

comercialização de PFNM. Acesse: http://www.cnip.org.br/PFNM.html 

 

CONSULTAS: 

 Projeto áreas prioritárias para uso sustentável da caatinga e Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade do MMA em 2007 

http://www.cnip.org.br/uso_sustentavel.html 

 

VEJAMOS AGORA AS INICIATIVAS DE FOMENTO A ATIVIDADES FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS 

 

Existem diversas iniciativas de estimulo a práticas de uso sustentável da Caatinga, 

desenvolvidas por ong´s, cooperativas, empresas. Governos federal e estadual, reconhecendo a 

necessidade de criar políticas e instrumento para darem escala a essa produção e estimular e adoção 

de práticas sustentáveis de uso da floresta, de recuperação e conservação, vem estruturando um 

conjunto de ações de fomento em parceria com a sociedade civil, instituições de pesquisa e extensão. 

A seguir serão apresentados os principais Fundos de apoio a práticas florestais sustentáveis na 

Caatinga.  
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Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal  
 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) tem como objetivo fomentar o 

desenvolvimento de atividades florestais sustentáveis no Brasil e promover a inovação tecnológica no 

setor. É um fundo público de natureza contábil criado pela Lei de Gestão de Florestas Públicas Lei nº 

11.284/2006 e regulamentado pelo Decreto Nº 7.167/2010. O Serviço Florestal Brasileiro é o gestor do 

FNDF, sendo este o instrumento de fomento da instituição e atua de forma integrada às áreas de 

capacitação e oferta de assistência técnica.  

 

FNDF apóia projetos de manejo da caatinga   
SFB, 2013. 
.  
 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) 

É um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei n° 

12.187/2009. Ele tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à 

mitigação (ou seja, à redução dos impactos) da mudança do clima e à adaptação a seus efeitos. 

O Fundo Clima é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e disponibiliza recursos em 

duas modalidades, a saber, reembolsável e não-reembolsável. Os recursos reembolsáveis são 

administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos 

não-reembolsáveis são operados pelo MMA. Um percentual de 2% da verba anual fica reservado para 

o pagamento do agente financeiro e quitação de despesas relativas à administração e gestão. 

 
Parceria FNDF e Fundo Clima  
 

Considerando a forte relação entre os temas floresta e clima, o FNDF e o Fundo Clima 

estabeleceram, no ano de 2012, parceria para o apoio a projetos florestais. Essa inclui o repasse de 
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recursos financeiros e a realização de chamadas públicas em conjunto. Os recursos envolvidos são 

da ordem de 13,3 milhões de reais e custearam 12 chamadas públicas e apoiaram a 122 projetos. 

 

Os públicos prioritários na Caatinga são: agentes de ATER, estudantes do ensino médio 

profissionalizante e agricultores familiares. 

 

Ações prioritárias: Capacitação e Assistência técnica ao produtor.  

 

O objetivo é qualificar os serviços de Ater e a promoção do manejo florestal comunitário para 

produção de lenha e produtos não madeireiros, como uma atividade produtiva que leve ao aumento 

da renda aliado à conservação dos recursos florestais, o que contribui para a mitigação das 

mudanças climáticas e do processo de desertificação do Semiárido.  

Além da oferta de lenha de origem legal e sustentável para consumo de matéria-prima florestal 

em polos ceramistas do Nordeste, o FNDF apoia projetos de melhoria da eficiência energética das 

indústrias desse setor, o que geraria menor pressão sobre os recursos florestais da região. 

  

Para obter mais informações  

Tags: Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Bioma Caatinga, Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima (Fundo Clima), Manejo Sustentável da Caatinga, Ministério do Meio Ambiente (MMA), Serviço Florestal 
Brasileiro 

 

 

EXERCÍCIOS 
 
10. Existem diversas iniciativas de estímulo a prática de uso sustentável da Caatinga, dentre elas as 
ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) e do Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima (Fundo Clima). Sobre o assunto, relacione corretamente as colunas: 
 
A. FNDF                            (        ) Foi criado pela Lei de Gestão de Florestas Públicas. 
B. Fundo Clima                 (        ) Opera com recursos reembolsáveis e não-reembolsáveis. 
                                          (        ) Foi instituído pela Lei 12.187/2009. 
                                          (        ) É o instrumento de fomento do Serviço Florestal Brasileiro. 
                                          (        ) É vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 
A sequência correta é: 
a) A,B,B,A,B       b) B,A,B,B,A        c) B,B,A.A,B       d) A,A,B,B,A 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 Floresta e água são recursos naturais intrinsecamente ligados, a ausência de um compromete 

profundamente a existência do outro. No caso da Caatinga, região semiárida mais populosa do 

mundo, a perda de cobertura florestal pode afetar adversamente o abastecimento de água da região, 

ameaçando a sobrevivência de milhões de pessoas, causando prejuízos ao meio ambiente, muitas 

vezes intensificando processo de desertificação.  

Vimos que a presença de florestas nas bacias hidrográficas, resulta em um nível mais elevado de 

qualidade de água, se comparada a outros usos da terra, como agricultura, pecuária e indústria, que 

tendem a aumentar a quantidade de poluentes nas fontes e rios. As florestas também ajudam a 

regular a erosão do solo, portanto, reduzem a carga de sedimentos e contribuem na retenção de 

umidade do solo. 

No contexto econômico e socioambiental observa-se que a Caatinga tem um imenso potencial para 

conservação dos serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção21 que, se bem utilizado, pode 

contribuir para o desenvolvimento da região.  

Nessa linha o Manejo Florestal Sustentável vem a ser uma alternativa de produção no campo com 

potencial para mitigar os impactos negativos ocasionados pelos métodos convencionais de produção. 

A mudança do modelo atual de produção por outro que não enseje a destruição ou a retirada do 

componente florestal induz uma mudança de postura na sociedade, podendo ser apresentado como 

uma oportunidade de obtenção de renda, ao mesmo tempo que conserva os recursos florestais, 

contribuindo com a redução de danos aos sistemas hidrológicos. O produto desta mudança 

possibilitará a manutenção e/ou o aumento da disponibilidade de água, a conservação da 

biodiversidade e a geração de alternativas econômica e de consumo sustentável para as famílias que 

vivem no semiárido.  

  

 

Saiba mais: no Brasil há vários cursos voltados para a formação florestal. Visite o site do SNIF 

(Sistema Nacional de Informação Florestal) Ensino e Pesquisa Florestal: 

http://www.florestal.gov.br/snif/ 

 

 

                                            
21   Bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e informação 
sobre o conhecimento tradicional associado com potencial de uso comercial. (Inc. VII, Art 7°da MP N°2,186-16/2001).  
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Quadro 5: Órgãos Ambientais nos Estados 
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