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Introdução
A reforma agrária é mais do que um compromisso e 

um programa do governo federal. Ela é uma
necessidade urgente e tem um potencial transformador 
da sociedade brasileira. Gera emprego e renda, garante 
a segurança alimentar e abre uma nova trilha para a 
democracia e para o desenvolvimento com justiça 
social. A reforma agrária é estratégica para um projeto 
de nação moderno e soberano [1]. A área destinada a 
reforma agrária em 2007, em todo o Brasil, foi de 6,4 
milhões de ha, totalizando um investimento em terras 
de R$ 1,310 milhões e assentando 67.500 famílias [2].

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) é uma autarquia federal que tem 
como objetivo implementar a política de reforma 
agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, 
contribuindo para o desenvolvimento rural sustentado 
[3]. Segundo o INCRA, 305.600 famílias receberam 
assistência em seus assentamentos em todo o Brasil. 
[2].

No Nordeste, em 2007 foram assentadas 7.437 
famílias, utilizando o crédito fundiário, totalizando uma 
área de 150.577 ha. Em Pernambuco foram assentadas 
334 famílias totalizando 6.898 ha [2].

A utilização dos recursos florestais da caatinga 
pode ser uma alternativa de ocupação de mão-de-obra 
em assentamentos rurais, onde estes recursos são 
utilizados como fonte energética (consumo de lenha e 
produção de carvão), infra-estrutura (a madeira é 
utilizada para a construção de casas, estacas e mourões) 
e medicinais (algumas espécies são utilizadas para a 
fabricação de remédios caseiros) [4]. 

A prática do Manejo Florestal Sustentado na 
caatinga em Projetos de Assentamentos tem como 
objetivo compatibilizar produção e conservação, 
promovendo recursos mais abundantes com utilização 
da mão-de-obra local, representando uma alternativa 
viável para ser desenvolvida em projetos de 
assentamento rurais, ao lado de outras atividades 
produtivas [5].

O presente trabalho teve como objetivo avaliar 13 
Planos de Assentamento do INCRA de seis municípios 
de Pernambuco, com vistas a, preliminarmente, estimar 

o potencial para implementação de Plano de Manejo 
Florestal Sustentado.

Metodologia
O trabalho foi elaborado junto à equipe da 

Associação Plantas do Nordeste (APNE), organização 
não-governamental que trabalha como objetivo 
promover a conservação e a preservação de plantas e 
da vegetação do Nordeste brasileiro. Foi elaborada uma 
lista com 13 projetos de assentamento (PA) do INCRA
com provável potencial para a prática do Manejo 
Florestal, nas microrregiões Sertão do Moxotó e Vale 
do Pajeú, no Sertão Pernambucano e Vale do Ipanema, 
no Agreste. A lista foi elaborada levando em 
consideração período de implantação do PA, área, 
número de famílias, área estimada de vegetação nativa, 
localização geográfica e organização da comunidade. 
Após a elaboração da lista foram realizadas visitas de 
campo e reuniões com as comunidades para obter
informações específicas de cada um dos PA, entre os 
dias 10 a 14 de agosto de 2009.  As informações 
obtidas tiveram por foco quantificar a área de 
vegetação nativa do PA, identificar tipo e composição 
da vegetação nativa e seu estado de conservação e/ou 
seu uso, bem como caracterizar a produção agrícola, o 
interesse da comunidade no manejo florestal da 
caatinga, a organização da comunidade, as experiências
anteriores em manejo florestal ou produção florestal, as 
condições de acesso ao PA e a facilidade de 
escoamento de produção. Após essas reuniões, os 
dados foram tabulados, analisados e discutidos com os 
técnicos integrantes do projeto.

Resultados e Discussões
A Tabela 1 relaciona os assentamentos visitados, 

município a que pertencem, ano de formação, área 
total, área coletiva florestal, área coletiva agrícola, 
relação de área/família e avaliação quanto ao potencial 
para o manejo florestal. A seguir elencam-se algumas 
características específicas dos assentamentos:

Cacimba da Furna: Composto por 31 famílias, a
vegetação nativa remanescente integra a reserva 
florestal legal do assentamento e as áreas de 
preservação permanente. Os assentados cultivam milho 



e feijão, têm uma boa organização social, com reuniões 
frequentes, sem experiência de trabalho em manejo

florestal.  Os lotes já estão definidos e demarcados por 
família. A inexistência de área 

com vegetação nativa fora das áreas protegidas por 
lei apontou para a consideração do PA como sem 
potencial para o manejo florestal.

Santa Luzia: Composto por 27 famílias, não 
apresenta área de vegetação  nativa fora a reserva legal 
e as áreas de preservação permanente. A área de 
reserva está localizada, os assentados cultivam feijão, 
milho, palma e criam animais, têm uma boa 
organização social, com reuniões periódicas, não têm
experiência em trabalhos com manejo florestal e os 
lotes já estão definidos e demarcados por famílias. O 
assentamento não apresenta potencial para o manejo 
florestal sustentado.

São Geraldo: Integrado por 23 famílias, não 
apresenta área de vegetação nativa significativa além 
reserva legal, que se encontra localizada. Não tem 
experiência em trabalhos com manejo florestal, os 
assentados cultivam milho, feijão e criam animais 
voltados para a produção leiteira, tem uma boa 
organização social e os lotes já definidos e demarcados 
por família. Não apresenta potencial para o manejo 
florestal sustentado.

Brabinho: Composto por 20 famílias, não tem área 
expressiva de vegetação nativa além da reserva 
florestal legal, já localizada. Os assentados não têm 
experiência em trabalhos com manejo florestal, 
cultivam milho e feijão e criam animais para produção 
leiteira, boa organização social, realizando periódicas. 
Os lotes já se encontram definidos e demarcados por 
famílias. O assentamento não tem potencial para a 
prática do manejo florestal sustentado.

Ilha Grande: Composto por 22 famílias, não 
apresenta área de vegetação nativa expressiva além da 
reserva legal, que se encontra localizada. Os assentados 
não têm experiência em trabalho com manejo florestal,
cultivam milho, feijão e criam animais. O PA não 
apresenta uma boa organização social, não tem registro 
de reuniões em ata, os lotes não estão divididos e existe 
uma pequena produção de carvão. Não apresentam 
potencial para o manejo florestal sustentado.

Riacho do Carié: Integrado por 23 famílias, não 
conta com área de vegetação nativa além da reserva 
legal, que já está localizada. Não tem experiência em 
trabalho com o manejo, cultivam-se milho, feijão e 
palma, e apresenta boa organização social, com 
reuniões e registros em ata. Os lotes já se encontram 
definidos e demarcados por cada família. O 
assentamento não apresenta potencialidade para o 
manejo florestal sustentado.

Serrote Redondo: Reunindo 21 famílias, não 
apresenta vegetação nativa além da reserva legal. Os 
assentados cultivam milho, feijão, jerimum e fava, 
apresentam boa organização social, registrando 
questões relevantes em ata e os lotes já se encontram 
definidos e demarcados. Não tem potencial para a 
prática do manejo florestal sustentável. 

Sítio Cajueiro: Reúne 12 famílias, apresenta 
cobertura vegetal pouco densa, concentrada nas áreas 
de reserva legal e áreas de preservação permanente.  Os 

assentados não têm experiência em trabalho com o 
manejo florestal, cultivam milho e feijão, a organização 
social é frágil e os lotes se encontram definidos e 
delimitados para cada família. O assentamento não 
apresenta potencial para a prática do manejo florestal.

Malhada do Riachão: Composto por 12 famílias, 
não apresenta vegetação natural além da área de 
reserva legal, que está localizada; os assentados não 
têm experiência em trabalhos com manejo florestal, 
cultivam milho, feijão e criam animais, apresentam uma 
boa organização social, com reuniões registradas em 
ata e todos os lotes definidos e demarcados por família. 
O assentamento não apresenta potencial para o manejo 
florestal.

Santo Izidro: Composto por oito famílias, o 
assentamento não apresenta vegetação natural além da 
reserva legal, que já está localizada, não tem 
experiência em trabalho com manejo florestal.  
Cultivam-se milho, feijão, silagem para animais, 
hortaliças e criam animais, apresentam uma boa 
organização social, com reuniões mensais, e os lotes 
estão definidos e demarcados por famílias. O 
assentamento não apresenta potencial para o manejo 
florestal

Queimada da Onça: Integrado por 28 famílias, 
apresenta área expressiva de vegetação nativa de 
caatinga, além da reserva legal que já está averbada e 
demarcada. Os assentados não têm experiência em 
trabalho com o manejo florestal, cultivam milho, sorgo 
e criam animais, têm boa organização social, com 
reuniões mensais e os lotes já se apresentam definidos e 
demarcados. Apresenta potencial para o manejo 
florestal sustentado.

Sítio Jardim: Composto por oito famílias, o
assentamento apresenta cobertura com vegetação 
natural além das áreas protegidas e a reserva legal 
ainda não está localizada. Os assentados não têm 
experiências em trabalho com manejo florestal,
cultivam milho, feijão e criam animais, apresentam uma 
boa organização social, com reuniões registradas em 
ata e os lotes já se apresentam definidos e demarcados 
por famílias. O assentamento apresenta potencial para a 
prática do manejo florestal sustentável.

Nossa Senhora do Carmo: Composto por 16 
famílias, apresenta área de vegetação natural além da 
reserva legal e áreas de preservação permanente. A 
reserva legal está localizada, os assentados não tem 
experiência em trabalho com manejo florestal, criam 
animais, apresentam uma boa organização social, com  
reuniões registradas em ata, e os lotes não estão 
demarcados. O assentamento apresenta potencial para a 
prática do manejo.
Observou-se que há pouca diversificação de culturas 
agrícolas nos assentamentos, predominando o cultivo 
de milho e feijão e a criação de animais para produção 
leiteira, com baixa tecnologia e possível sobrecarga das 
pastagens. As áreas, na sua maioria já demarcada em 
lotes que variaram de 17 a 46 ha, apresentaram baixa 
cobertura vegetal natural, sendo os desmatamentos 



motivados pela implantação de pastos ou cultivos 
agrícolas. Apenas um assentamento conta com área 
florestal coletiva além das áreas protegidas, mas muito 
pequena para ser objeto de um plano de manejo 
comunitário. 
Em apenas três dos 13 projetos de assentamentos 
identificou-se, preliminarmente, potencial para a 
condução de plano de manejo florestal sustentável, haja 
vista a existência de vegetação natural em extensão 
mínima necessária, devendo ainda ser realizadas 
avaliações dessa vegetação para estimativa do potencial 
madeireiro.

Conclusões
Os projetos de assentamentos nas microrregiões 

estudadas no Sertão e Agreste pernambucanos 
apresentaram baixo grau de cobertura florestal natural, 
raramente excedendo ao mínimo exigido por lei para 
definição da reserva florestal legal e áreas de 
preservação permanente. O planejamento desses 
assentamentos desconsiderou a atividade florestal como 
alternativa produtiva, não prevendo áreas florestais 
coletivas. Por outro lado, nos lotes é esperado alto grau 
de supressão da vegetação natural, já que a tradição dos 
assentados está associada à agricultura e pecuária e não 
ao manejo racional da vegetação. As possibilidades 
para o manejo florestal são restritas e aos resultados 

apontam para a necessidade de buscar formas de 
produção florestal integrada aos cultivos agrícolas e à 
pecuária, em sistemas agrossilvopastoris.Os três PA 
previamente selecionados serão objeto de análises mais 
aprofundadas quanto ao estoque lenhoso, tipos de 
produtos madeireiros e não madeireiros e seus 
potenciais de uso, além de avaliações de mercado e 
escoamento da produção.
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Tabela 1.Relação dos assentamentos avaliados quanto ao potencial para o manejo florestal.

Assentamento Município Ano da 
criação

Área total
(ha)

Área coletiva 
florestal

Área 
coletiva 
agrícola

(ha)

Área
por 
família

Potencial 
para o 
manejo 
florestal

Cacimba da 
Furna

Itaíba 2001 860,3 Não tem Não tem 20 ha Não

Santa Luzia Itaíba 2001 883,3 Não tem Não tem 25 ha Não
São Geraldo Itaíba 2005 461,7 Aproximada-

mente 11ha 
Não tem 20 ha Não

Brabinho Itaíba 2005 494,7 Não tem Não tem 19 ha Não

Ilha Grande Tupanatinga 2005 890,6 Não tem Não tem 40,5 ha Não

Riacho do 
Carié

Tupanatinga 2005 848,6 Não tem Não tem 23 ha Não

Serrote 
Redondo

Arcoverde 2003 462,5 Não tem 7,0 17  ha Não

Queimada da 
Onça

Arcoverde 2005 715,6 Não tem Não tem 26,5 ha Sim

Sítio Cajueiro Iguaraci 1987 330,1 Não tem 4,0 26 ha Não

Malhada do 
Riachão

Iguaraci 1987 310,7 Não tem 4,0 25 ha Não

Sítio Jardim Tuparetama 1987 330,1 Não tem 25,0 23,5 ha Sim

Santo Izídro Tuparetama 2001 250,2 Não tem Não tem 31 ha Não

Nossa Senhora 
do Carmo

Sertânia 2005 732,5 Não tem Não tem 46 ha Sim


