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Cuidados no manejo
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Na convivência com o Semiárido: o Manejo Florestal 
Comunitário. Uma conversa sobre sustentabilidade faz 
parte do Projeto de Manejo Florestal Comunitário na mesor-
região da Chapada do Araripe, executado pela Associação 
Plantas do Nordeste (APNE) em parceria com o Centro de 
Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe (Chapa-
da) e o Centro de Educação Comunitária Rural (Cecor). A 
ação recebe financiamento do Fundo Socioambiental, atra-
vés da Caixa Econômica Federal. 

A Caatinga, bioma localizado no Semiárido brasileiro, vem 
sofrendo ações que não respeitam seus recursos naturais, o 
que a fragiliza cada vez mais. Seja para atender as necessi-
dades das famílias agricultoras ou as demandas industriais, 
esse processo degrada o meio ambiente e não contribui para 
a qualidade de vida no meio rural. Assim, viu-se a urgência de 
se colaborar com informações para a conservação do bioma, 
junto à ideia de se conviver bem com as características da 
região.

Nessa cartilha, falaremos sobre formas sustentáveis de se 
trabalhar na Caatinga por meio de tecnologias e práticas de 
convivência com o Semiárido e, ainda nesse campo, acerca 
de como usar devidamente as florestas através do manejo 
florestal comunitário. Ela deve ajudar as famílias agriculto-
ras nessas atividades, chamar a atenção para outras fontes 
de renda e mostrar como garantir a segurança hídrica, ali-
mentar e energética na região. Busca-se contribuir para a 
efetivação da cidadania no campo através do diálogo entre 
as questões ambientais, sociais e econômicas.

Apresentação
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A Caatinga é um bioma brasileiro que ocupa 
cerca de 845 mil km² do território nacional 
(11%). Presente nos nove estados nordestinos e 
no norte de Minas Gerais,  está localizada no 
Semiárido brasileiro onde milhares de pessoas 
convivem com chuvas irregulares e, muitas 

vezes, concen-
tradas em pou-
cos meses. Na 
região, ainda 
ocorrem secas 
s e v e r a s  e m 
ciclos periódi-
cos. Nesse tipo 
de  c l ima,  as 
plantas perdem as folhas nos tempos de estiagem e voltam 

a enverdecer no inverno. Esta vegetação é composta por 
uma diversidade de árvores e arbustos, adaptadas às 
condições do Semiárido. Os cactos são típicos do bioma e o 
estrato herbáceo é abundante na época de chuva. As 
espécies de animais também são muitas; há uma grande 
variedade de mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios 
no bioma. A diversidade ainda ocorre em seus solos com 
um mosaico de classes, tipos e profundidades. Essas rique-

zas da Caatinga precisam de cuidados para que possam sobreviver para as próximas gera-
ções.  

Vegetação 

Animais

Caatinga: nossa terra,
nosso olhar
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São diversas as atividades encontradas na Caatinga que fazem parte do dia a dia das famílias 
agricultoras, contribuem para a sua alimentação e incrementam sua renda. Os cultivos mais 
encontrados são as frutas, verduras e legumes, como maracujá, caju, acerola, banana, 
macaxeira, tomates etc. Existe também a criação animal, principalmente, de galinhas, 
abelhas, bodes, peixes e seus derivados, como ovos e mel. Além disso, a vegetação da região 
possui um alto potencial para o fornecimento de produtos madeireiros e não madeireiros: 
estacas, lenha, mourões, varas, plantas medicinais, fibras, óleos essenciais, ceras, taninos e 
carvão. 
  

Sobre a lenha no território, existe uma grande demanda de energia na 
região, tanto para abastecer indústrias como domicílios.    

Atividades desenvolvidas
na Caatinga



É difícil falar de Semiárido sem lembrar seus períodos secos com consequências sociais, 
ambientais e econômicas. A região também é marcada pelas injustiças, principalmente pelas 
concentrações de terras, água e riquezas; seus indicadores de saúde, educação e renda estão 
abaixo da média nacional. 

A extração ilegal de madeira, a prática da monocultura agrícola e a criação de bovinos nos 
latifúndios trouxeram problemas à natureza. A Caatinga possui 53,4%* de sua área com 
remanescentes florestais. Mesmo com a observação de que a última taxa de desmatamento 
(2008-2009) foi de 1,9 mil km² por ano, uma parte das áreas agrícolas ou de pastagem entram 
anualmente em pousio, recuperando 
novamente a vegetação e o solo. 

Apesar desse cenário, experiências 
comprovam que o Semiárido ainda 
possui rica diversidade de recursos e 
condições para garantir qualidade de 
vida às famílias agricultoras. Mas para 
que isso aconteça, devem-se criar 
relações sustentáveis com o meio 
ambiente. Aparece, assim, a lógica da 
convivência com o Semiárido. Ela 
contribui para o desenvolvimento de 
a ç õ e s  c o m  g a n h o s  s o c i a i s  e 
econômicos para a população rural e 
de incentivo à conservação ambiental.  

Para entender a importância de conservar e de como usar os recursos naturais 
da Caatinga com responsabilidade, é preciso conhecer a realidade do 
Semiárido brasileiro, visto não somente como o clima do bioma, mas também 
como a união de povos, políticas e culturas. 

*Dados do MMA-IBAMA de 2009
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Entendendo o Semiárido



As t e cno l og i a s de conv i vênc i a ma i s encon t r ada s no Sem iá r i do 
b r a s i l e i r o s ão :

Cisterna de placa: 

Com capacidade para armazenar 16 mil litros, sua água, 
vinda da telha da casa quando chove,serve para beber e 
cozinhar. Deve-se limpar telhado, cisterna, calha e 
tubulação para garantir a qualidade da água consumida.  

Na relação saudável com o Semiárido, aparecem tecnologias de captação 
e armazenamento das águas das chuvas que fornecem segurança hídrica 
às famílias agricultoras. Além disso, o uso dos recursos naturais da 

Caatinga, fontes de alimentação, energia e saúde, acontece através de 
princípios e práticas sustentáveis. O respeito à natureza garante segurança alimentar, 
nutricional e energética na região.

Cisterna-calçadão

A captação da água da chuva é feita quando ela escorre 
pelo seu calçadão. Sua capacidade é de até 52 mil litros 
e o recurso hídrico armazenado é usado na produção 
agrícola e para dar de beber aos pequenos animais da 
propriedade.  
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 consumo próprio e produção

Tecnologias hídricas para



Bomba popular:

Beneficia cerca de 10 famílias. A água é 
bombeada do fundo de poços e usada nas 
tarefas domésticas, na produção e para os 
animais. 

Barragem subterrânea:

Geralmente construída em leitos de riachos ou 
na parte mais baixa da propriedade, permite 
que a água fique mais tempo no solo.  A umidade 
proporcionada é usada  para plantar culturas 
anuais, forrageiras e frutíferas.

Tanque de pedra:

De uso comunitário, é feito em um lajedo 
com formato de caldeirão onde a água é 
acumulada após ser barrada por uma 
parede de pedra. O recurso hídrico 
armazenado é usado nas atividades da casa, 
no cultivo dos alimentos e para os animais. 

Essas e outras tecnologias garantem água de qualidade para as famílias agricultoras durante 
todo o ano. O recurso hídrico armazenado, como visto, é usado tanto para beber como para 
produzir, além de auxiliar nos serviços domésticos e de saciar a sede dos animais. Dessa 
forma, agricultores e agricultoras podem lidar bem com os períodos de seca, pois a segurança 
hídrica no campo passa a existir. 
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Além do uso das tecnologias hídricas, as famílias agricultoras podem seguir caminhos de 
conservação da Caatinga através de um jeito sustentável de fazer agricultura, a 
Agroecologia. Ela oferece conhecimentos, vindos da ciência e dos próprios agricultores e 
agricultoras, para práticas que respeitem o meio ambiente e as famílias rurais.    

Princípios e Práticas  agroecológicas
Eles dizem muito sobre o cuidado com a terra e com a saúde das 
pessoas. Alguns dos mais conhecidos são:

1. Não fazer queimadas para evitar a desertificação e manter a 
capacidade produtiva do solo.

3. No lugar dos agrotóxicos, usar defensivos naturais. Os venenos 
industriais, além de caros, trazem sérios problemas à saúde do ser 
humano, matam os inimigos naturais das pragas e intoxicam a água.

4. Ter um plantio diversificado. Diferente da monocultura, a variedade 
produtiva ajuda a conservar a terra. 

5.Gerar renda para as famílias agricultoras de forma permanente 
através da comercialização do excedente.

2. Evitar desperdícios na produção, tanto da água como da colheita.

6. Buscar novas sabedorias para enriquecer o estudo agroecológico.

10

que nós queremos
Agroecologia, a sustentabilidade



Essas bases podem ser vistas em várias formas de produção e tecnologias. Canteiros 
econômicos, mandalas e quintais produtivos possibilitam cultivos agrícolas diversos e de 
qualidade, permitindo um trabalho responsável na Caatinga. Além disso, existem os 
sistemas agroflorestais que aproveitam a potencialidade das matas de maneira 
sustentável. Os materiais madeireiros e não madeireiros são produzidos de maneira 
diversificada ao mesmo tempo em que se recupera o solo.

Canteiros econômicos otimizam o uso dos 
recursos  hídricos.

Quintais produtivos possibilitam a diversidade 
na produção.

As práticas agroecológicas garantem segurança alimentar e nutricional às famílias 
agricultoras com a quantidade e qualidade da produção. Elas fortalecem a convivência 
com o Semiárido abrindo espaço para novas formas sustentáveis de fazer e pensar a 
agricultura familiar.

Trabalho na Agrofloresta.
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Manejo florestal é a forma de usar, a longo prazo, os materiais e serviços da floresta através do 
respeito, controle e organização do trabalho. Essa prática sustentável permite a conservação 
das espécies vegetais e animais, a diversificação produtiva e a geração de novas fontes de 
renda. 
   
Para produzir e comercializar alguns produtos vindos do manejo, como a lenha, é preciso 
legalizar o trabalho através do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) feito por um , 
engenheiro florestal e pelos agricultores e agricultoras envolvidos.

As áreas para a prática do manejo devem ter 
potencial madeireiro. Além disso, é preciso 
existir o interesse dos proprietários e a 
documentação regularizada*.  

Área com bom potencial madeireiro

O Manejo florestal comunitário

Na convivência com 
o Semiárido:
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* Verificar junto aos órgãos de meio ambiente de cada estado qual a 
documentação requerida. 

Por onde começar? Escolha 
da propriedade  



Propriedade dividida em áreas para conservação, manejo e outras atividades
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Na propriedade selecionada, deve-se fazer a adequação ambiental. Nela, são observadas as 
áreas estratégicas para a conservação da natureza - Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação 
Permanentes (APP) -, locais de agricultura, pastagens, floresta nativa, capoeira, barragens 
etc. Com essas informações, produtor e produtora saberão exatamente onde fazer cada 
atividade.  TALHÃO EM

EXPLORAÇÃO

AGRICULTURAÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

RESERVA
LEGAL

TALHÃO A SER
EXPLORADO

TALHÃO A SER
EXPLORADOTALHÃO

EXPLORADO
(REGENERAÇÃO)

Após a definição da área para o manejo e a adequação ambiental, é hora de conhecer a vege-
tação da propriedade através do estudo chamado “Inventário Florestal”. Nele, realiza-se a 
medição de árvores em diversas parcelas dispersas na área, o que dará informações sobre o 
volume de madeira, o tamanho das árvores e as espécies presentes. Essas informações darão 
base para tomadas de decisões, como: o tipo de corte a ser usado, a intensidade, as espécies a 
serem cortadas e preservadas, entre outras.

Os principais pontos, observados, medidos e anotados no inventário Florestal são: espécie, circunferên-
cia da árvore na altura do peito (1,30 m) e da base (30 cm); altura da planta (do chão à ponta dos ramos); 
vitalidade (se está sadia, morta ou doente).  

Planejamento da área 

Conhecendo a vegetação



Corte raso sem destoca 
ou talhadia simples: 

Corte seletivo ou talhadia seletiva

Nessa prática, cortam-se todas as árvores e 
arbustos adultos e deixam-se os tocos. 

Aqui, somente as árvores pré-selecionadas 
são cortadas, pois atenderão uma demanda 
específica de uso. Pode ser feito de diversas 
formas: 

Por diâmetro mínimo: Cortam-se todas as 
espécies de árvores e arbustos com 
diâmetro mínimo para o uso desejado. 

Por espécie: São cortadas apenas as 
espécies selecionadas para atender a 
produção.

Por diâmetro e espécie: Nesse caso, são 
observados diâmetro e espécies a serem 
cortadas.

Em todos os casos, não faça 
destoca. 

O corte feito é inclinado, em forma de 
bisel. Deve-se deixar 30 cm da árvores. 

Estacas de Sabiá retiradas no corte 
seletivo por espécie. 
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Tipos de corte para o manejo



O trabalho com as florestas precisa ser realizado em intervalos conhecidos por ciclo de cor-
te. Esse período depende do tempo que a vegetação leva para se recuperar, por isso, os 
órgãos de meio ambiente estaduais definem um ciclo de corte mínimo a ser respeitado.  No 
caso de Pernambuco, esse tempo é de 15 anos. Já outros estados, como o Ceará, usam 10 
anos. Geralmente, a área para o manejo é dividido em um número de partes ou talhões igual 
ao ciclo de corte: para 15 anos, 15 talhões. A cada ano, um é explorado e, ao final de 15 anos, 
o primeiro talhão poderá ser manejado novamente.  Em um ciclo de 10 anos, 10 talhões são 
utilizados. 

Lenha da área de manejo e talhão explorado em fase de rebrota. Ao 
fundo, mata virgem a ser trabalhada. 

Seguir as orientações das legislações estadual e/ou federal deve sempre estar na mente dos agricultores e agricultoras. 
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Ciclo de corte e 
planejamento da área



Para a prática do manejo, são necessários materiais de segurança conhecidos como 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s): chapéu, óculos de proteção, camisa de manga 
comprida, luvas (preferencialmente de couro), perneiras e botas.   

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
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Após a exploração, evite o pastoreio 
da área 

Só explore o local novamente ao final 
do ciclo indicado

Deixe folhas e garranchos sobre o solo 
para protegê-lo da erosão e garantir  
sua fertilidade

Faça o monitoramento: observe morte 
de árvores, aparição de doenças ou pra-
gas, regeneração natural da vegetação 
e crescimento de cada planta

Não queime e nem destoque

Cuidados no manejo

Equipamentos de proteção
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Ao legalizar a produção e comercialização da lenha, agricultores e agricultoras passam a 
ganhar autonomia, ao mesmo tempo em que contribuem para a conservação da Caatinga. O 
trabalho responsável com as 
matas valoriza a mão de obra 
utilizada e a comercialização 
da madeira retirada gera 
emprego e renda para as 
famílias agricultoras. Elas 
podem vender a lenha produ-
zida a preços mais justos, 
principalmente, para as indús-
trias que a usam na geração de 
energia limpa e renovável. 
Além disso, o manejo florestal 
evita a erosão do solo, o des-
matamento e a desertificação. 
Por ser um trabalho que pode 
ser feito o ano inteiro, o sus-
tento nos períodos de seca é 
assegurado, o que contribui 
para a qualidade de vida no Semiárido. O incentivo a essa produção possibilita, especialmen-
te na mesorregião da Chapada do Araripe, o abastecimento industrial sustentável sem preju-
ízos para o bioma. Esse é um processo de união entre economia, conservação ambiental e 
transformações sociais, traduzidas na efetivação da cidadania do homem e da mulher do 
campo. 

VENDE-SE

LENHA LEGAL

Para legalizar o trabalho, apresenta-se o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ao órgão de meio 
ambiente estadual. Por ser uma atividade que dura muitos anos, o documento precisa ser renovado 
anualmente. O transporte da lenha para comercialização também precisa ser autorizado. Para isso, 
apresenta-se o Documento de Origem Florestal (DOF) às entidades fiscalizadoras.  

Legalizar é preciso: geração           
de energia e cidadania 
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Como visto, o manejo florestal cria relações de respeito com a natureza. Quando feita em 
áreas de associações e comunidades tradicionais, essa ação torna-se comunitária. Ela 
estimula a criação de trabalho e renda, melhorando as condições sociais, econômicas e 
ambientais da comunidade em que está inserida e fortalecendo a convivência com o 
Semiárido. A grande busca por lenha na Caatinga, principalmente para a produção de 
energia nas indústrias, torna esse um importante trabalho para a região.     

“ É importante que agricultores e agricultoras tenham práticas 
sustentáveis no uso das florestas para comercialização de seus 
produtos. Eles devem ter a oportunidade de participar da produção 
de lenha para geração de energia, contribuindo para a segurança 
energética tão essencial nos dias de hoje.

Frans Pareyn, diretor técnico da APNE.

”

Manejo Florestal Comunitário



Prosa do 
Manejo Florestal

O Manejo florestal
É necessário para produzir
Usa os recursos vegetais
Não deixando destruir

Tem gente até que diz
Que não é por ai que se vai
Entender do assunto
Esse povo precisa mais

Para a árvore derrubar
É preciso bem saber
Pouco mais de um palmo deixar
Para ela voltar a crescer

Não desmata e nem estimula
O solo desertificar  
Bota o povo pra pensar
Que a natureza é preciso conservar 

A lenha legalizada
Podem até comercializar
A madeira derrubada
O fiscal vai liberar

Gerar emprego e renda
O manejo ajuda e faz
Garantindo a merenda
No tempo que não chove mais

Como fonte de energia
Mais uma alternativa terão
Conservando o sertão
Da irresponsável exploração

Se a madeira é necessária
Que se tenha consciência
Para o Semiárido viver
A sustentável convivência

Garantir a cidadania
De nosso povo sertanejo
Ajudará, por fim, a fazer
Esse tão necessário manejo 
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Por Maria Arméle S. Dornelas e
Mário W. C. da Fonseca Marques
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Realização Parceiros Apoio

Essa cartilha é destinada a agricultores e agricultoras 
familiares e tem como objetivo conscientizá-los para 
práticas sustentáveis na Caatinga. 
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