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RESUMO 

 

 

INSERÇÃO DAS PROPRIEDADES FAMILIARES NA CADEIA DA MADEIRA: 

UM DIAGNÓSTICO DO SUL DO BRASIL 

 

 

AUTOR: Leonardo Job Biali 

ORIENTADOR: Jorge Antonio de Farias 

 

 

A exceção de estruturas locais, como o mercado da lenha e pequenas serrarias, o complexo 

florestal brasileiro é abastecido quase em sua totalidade por madeira de médios e grandes 

empreendimentos. Este trabalho foi construído considerando o pressuposto de que as 

propriedades familiares também podem ser uma fonte competitiva de produtos florestais para 

cadeia produtiva da madeira. Para fundamentar esta hipótese foi feito um diagnóstico da 

produção florestal nas propriedades familiares do Sul do Brasil, baseado em dois grupos de 

amostras. No primeiro foi avaliado a estrutura produtiva das propriedades e das famílias, a 

relação dos produtores com os florestamentos e com o uso da madeira, e a base florestal 

instalada; e no segundo grupo, que consistiu em propriedades que implantaram florestamentos 

na safra de coleta de dados, foi avaliado o estágio atual da silvicultura. As pequenas 

propriedades possuem área para ampliar a produção florestal sem prejudicar as atividades 

produtivas já realizadas, contudo apresentam restrição na disponibilidade de mão de obra. Os 

agricultores familiares tem longa tradição com o cultivo florestal, mas isso não reflete em um 

conhecimento técnico profundo acerca da cultura, e a contribuição das instituições de 

assistência técnica a respeito da silvicultura é deficiente. É expressivo o consumo madeireiro 

nas propriedades para secagem de produtos agrícolas, de modo que as propriedades não 

conseguem se auto abastecer tendo de recorrer ao mercado. A grande maioria das 

propriedades contam com florestamentos, porém em muitos casos são florestas de baixa 

qualidade com vários ciclos de corte. Os florestamentos apresentam incremento compatível 

com a média do setor florestal, contudo este crescimento é resultado das altas densidades 

empregadas. Esta baixa qualidade se repete nos plantios novos, que são excessivamente 

adensados e com deficiências nas práticas de implantação florestal, resultando em alta taxa de 

mortalidade. Para que as propriedades insiram-se no mercado, é necessário uma atuação mais 

eficiente das instituições de assistência de modo a reverter este quadro de defasagem 

tecnológica; também é imprescindível aumentar a capacidade produtiva, tanto pela ampliação 

da base florestal como pelo aumento da produtividade das áreas já florestadas. O diagnóstico 

aponta que os atuais modelos de fomento não se adequam a realidade das pequenas 

propriedades; devido à alta demanda é necessário que os produtores tenham maior autonomia 

sobre os produtos ofertados, e o estímulo à produção florestal deve ser pautado sobretudo 

numa garantia de acesso ao mercado, acima do financiamento à produção. 

 

 

Palavras-chave: Assistência técnica. Base florestal familiar. Consumo de madeira. 

Diagnóstico socioeconômico.  Práticas silviculturais de implantação. 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 

INSERTION OF THE FAMILY LANDS INTO AT THE WOOD CHAIN: 

A DIAGNOSIS FROM SOUTH OF BRAZIL 

 

 

AUTHOR: Leonardo Job Biali 
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Except for the local structures such as the market of firewood and small sawmills, the Brazilian 

forest complex is supplied almost entirely by wood from medium and large enterprises. This work 

had the assumption that family lands can also be a competitive source of forest products for wood 

production chain. To support this hypothesis a diagnosis of forest production on family lands from 

southern Brazil was carried out, and was based on two sample groups. In the first group were 

evaluated both the productive structure of the lands and families, the relationship of the rural 

producers with foresting and the use of wood, and the existing forestry base. In the second group, 

that comprised the rural lands that have implemented foresting, it was assessed the current state of 

forestry. Small lands possess area to expand the forest production without impairing the 

productive activities that have already been undertaken, but present restrictions on labor 

availability. Family farmers have a wide tradition in forest cultivation, however it does not reflect 

in a deep technical knowledge about this subject. In addition, the contribution of the technical 

assistance institutions on forestry is deficient. The wood consumption is significant in lands due 

its use for drying agricultural products. Therefore, the lands can not manage to supply itself and 

need to turn to the market. Besides the most of the lands have forestation, in many cases these 

forests present low quality and multiple cutting cycles. Family forests have increment consistent 

with the average of the forest sector, but this growth is a result of the employment of high 

densities. The low quality displayed by these forests is repeated in the new plantations, which are 

quite dense and present deficiencies in the practices of implementation of silviculture resulting in 

a high mortality rate. To these lands insert themselves into the market, it is necessary an effective 

performance of the assistance institutions in order to reverse this technological gap frame. It is 

also essential to increase the production capacity both by the expansion of the forest base and by 

the increase of the productivity in the areas that have been forested. The diagnosis herein 

presented indicates that the current models of foment are not suitable to the reality of the small 

rural lands. Due the high demand for wood, it is necessary that producers have greater autonomy 

over the offered products, and that the incentive of forest production should be mainly based on a 

guarantee of the access to the market, more than in the funding of production. 

 

 
Keywords: Technical assistance. Family forest base. Wood consumption. Socioeconomic diagnosis. 

Implementation of silvicultural practices.  

 





 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

APRESENTAÇÃO 

Figura 1 - Estrutura hierárquica dos objetivos gerais e específicos do estudo. ........................ 33 
Figura 2 - Localização das regiões de abrangência do estudo no mapa do Sul do Brasil. ....... 36 

ARTIGO 1 

Figura 1 - Fontes de renda das propriedades familiares (a) e propriedades com a necessidade 

de contratação de trabalhadores temporários (b); média das sete regiões no gráfico ―a‖. ....... 52 

ARTIGO 2 

Figura 1 - Principais motivos alegados pelos produtores familiares para definição da espécie 

(a) e espaçamento (b) nos plantios florestais; média das sete regiões estudadas. .................... 65 
Figura 2 - Porcentagem de produtores que já participaram de treinamentos sobre 

florestamentos (a) e que consideram florestas plantadas um investimento rentável (b) no Sul 

do Brasil. ................................................................................................................................... 67 
Figura 3 - Porcentagem de propriedades familiares que comercializaram madeira (a) e 

interesse demonstrado em aumentar a área florestal (b) nas sete regiões estudadas. ............... 69 

ARTIGO 3 

Figura 1 - Preço médio para o metro estéreo de lenha entregue (a) e investimento anual médio 

por propriedade com aquisição de madeira (b) nas regiões estudadas no Sul do Brasil. ......... 82 

Figura 2 – Participação dos fornecedores no abastecimento madeireiro das propriedades 

familiares nas sete regiões estudadas. ...................................................................................... 83 

ARTIGO 4 

Figura 1 - Porcentagem de propriedades com a presença de florestas plantadas (a) e área 

florestal média por propriedade (b) nas regiões estudadas no Sul do Brasil. ........................... 93 
Figura 2 - Densidade média dos plantios florestais nas propriedades da agricultura familiar 

das regiões estudadas no Sul do Brasil. .................................................................................... 97 

Figura 3 - Incremento médio anual dos florestamentos (a) e volume de madeira estocado nas 

propriedades familiares (b) das regiões estudadas do Sul do Brasil......................................... 98 

ARTIGO 5 

Figura 1 - Área média (a) e densidade inicial de plantas (b) dos plantios florestais na 

agricultura familiar das regiões sete estudadas, no período de 2011 a 2014. ......................... 109 

Figura 2 - Modelos adotados para o preparo do solo nos plantios florestais pelos produtores 

familiares, nas regiões estudadas do Sul do Brasil no período de 2011 a 2014. .................... 111 
Figura 3 - Porcentagem de adoção de práticas silviculturais de implantação florestal pelos 

pequenos produtores familiares nas regiões estudadas do Sul do Brasil. ............................... 113 
Figura 4 - Sobrevivência média dos plantios florestais da agricultura familiar das sete regiões 

estudadas no Sul do Brasil. ..................................................................................................... 115 

 

 





 

 

LISTA DE TABELAS 

 

APRESENTAÇÃO 

Tabela 1 - Lista de municípios pertencentes à área de abrangência do estudo, com a distinção 

por região do estudo e microrregião do IBGE. ......................................................................... 37 
Tabela 2 - Número de propriedades e área total da agricultura familiar nas regiões 

compreendidas pelo estudo, segundo o IBGE. ......................................................................... 38 

ARTIGO 1 

Tabela 1 - Número e área total dos estabelecimentos rurais das sete regiões estudadas no Sul 

do Brasil, segundo o IBGE. ...................................................................................................... 46 
Tabela 2 - Área média das propriedades familiares das regiões estudadas no Sul do Brasil e a 

distribuição por classes de tamanho. ........................................................................................ 48 
Tabela 3 - Distribuição da ocupação do solo das propriedades familiares das sete regiões 

estudadas no Sul do Brasil. ....................................................................................................... 49 
Tabela 4 - Número de pessoas residentes e dedicadas as atividades agropecuárias por 

propriedade rural familiar das regiões estudadas no Sul do Brasil........................................... 51 

Tabela 5 - Distribuição dos agricultores por classes de idade nas propriedades familiares das 

regiões estudadas no Sul do Brasil. .......................................................................................... 53 
Tabela 6 - Escolaridade dos integrantes familiares nas pequenas propriedades rurais familiares 

das regiões estudadas no Sul do Brasil. .................................................................................... 54 

ARTIGO 2 

Tabela 1 - Regiões de abrangência do estudo e suas respectivas microrregiões definidas 

segundo o IBGE. ...................................................................................................................... 62 
Tabela 2 – Distribuição em classes de tempo que as famílias rurais das regiões estudadas no 

Sul do Brasil trabalham com plantios florestais (pequenas propriedades). .............................. 64 
Tabela 3 - Fonte de recurso para o plantio de florestas dos agricultores familiares das regiões 

estudadas no Sul do Brasil. ....................................................................................................... 70 

ARTIGO 3 

Tabela 1 -  Divisão da área de abrangência do estudo em regiões, conforme características 

fisiográficas e considerando as microrregiões definidas pelo IBGE. ....................................... 78 
Tabela 2 - Volume médio e fonte de origem da madeira consumida pelas propriedades 

familiares das regiões estudadas no Sul do Brasil. ................................................................... 80 
Tabela 3 - Distância de origem da madeira comprada pelos agricultores familiares em relação 

as propriedades, para as sete regiões estudadas no Sul do Brasil. ............................................ 84 

ARTIGO 4 

Tabela 1 - Regiões delimitadas na pesquisa com suas respectivas abrangências, incluindo as 

microrregiões conforme definidas pelo IBGE e o número de municípios. .............................. 90 
Tabela 2 - Participação das espécies na composição dos florestamentos das região estudadas 

no Sul do Brasil. ....................................................................................................................... 94 

ARTIGO 5 

Tabela 1 - Distribuição dos plantios florestais familiares nas regiões sete estudadas por mês de 

implantação, no período de 2011 a 2014. ............................................................................... 108 

 

 





 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 17 
1.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 17 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................... 20 

1.2.1 Formação da estrutura fundiária familiar no Sul do Brasil ...................................... 20 
1.2.2 Importância socioeconômica da agricultura familiar ................................................ 22 
1.2.3 Vantagens dos florestamentos nas pequenas propriedades rurais ........................... 24 

1.2.4 Principais entraves aos florestamentos familiares ...................................................... 26 

1.2.5 Aprimoramento das florestas familiares ..................................................................... 27 
1.3 PROPOSIÇÃO ................................................................................................................... 29 

1.4 METODOLOGIA GERAL ................................................................................................ 34 

1.4.1 Abrangência ................................................................................................................... 34 
1.4.2 Delineamento .................................................................................................................. 35 
1.4.3 Coleta dos dados ............................................................................................................ 39 

1.4.4 Apresentação dos resultados ........................................................................................ 40 
2 ARTIGO 1 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DE PROPRIEDADES 

FAMILIARES EM SETE REGIÕES DO SUL DO BRASIL ............................................ 43 
2.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 44 
2.2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 45 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 47 

2.3.1 Ocupação do solo ........................................................................................................... 47 
2.3.2 Relações de trabalho ...................................................................................................... 50 

2.3.3 Idade e escolaridade ...................................................................................................... 53 
2.4 CONCLUSÕES .................................................................................................................. 55 
2.5 REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 55 

3 ARTIGO 2 - PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES ACERCA DA 

PRODUÇÃO FLORESTAL .................................................................................................. 59 
3.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 60 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 61 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 63 

3.4 CONCLUSÕES .................................................................................................................. 71 
3.5 REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 71 

4 ARTIGO 3 - CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO MADEIREIRO NAS 

PROPRIEDADES FAMILIARES DO SUL DO BRASIL ................................................. 75 
4.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 76 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 77 
4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 79 

4.3.1 Consumo madeireiro ..................................................................................................... 79 

4.3.2 Preço de mercado........................................................................................................... 81 
4.3.3 Origem da madeira ........................................................................................................ 83 
4.4 CONCLUSÕES .................................................................................................................. 85 

4.5 REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 85 

5 ARTIGO 4 - PERFIL FLORESTAL DAS PROPRIEDADES FAMILIARES DO SUL 

DO BRASIL ............................................................................................................................ 87 
5.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 88 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................ 89 
5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 92 

5.3.1 Florestamentos nas propriedades ................................................................................ 92 
5.3.2 Espécies florestais plantadas ........................................................................................ 94 



 

 

5.3.3 Densidade de plantas .................................................................................................... 96 

5.3.4 Crescimento das florestas familiares ........................................................................... 97 
5.4 CONCLUSÕES ................................................................................................................. 99 
5.5 REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 99 

6 ARTIGO 5 - ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IMPLANTAÇÃO FLORESTAL NA 

AGRICULTURA FAMILIAR ............................................................................................ 103 
6.1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 104 
6.2 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................. 105 
6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 107 

6.3.1 Época de plantio .......................................................................................................... 107 

6.3.2 Densidade de plantas e área plantada ....................................................................... 109 
6.3.3 Preparo do solo ............................................................................................................ 110 
6.3.4 Práticas silviculturais de implantação....................................................................... 112 

6.3.5 Taxa de sobrevivência dos plantios florestais ........................................................... 114 
6.4 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 116 
6.5 REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 116 

7 DISCUSSÃO ...................................................................................................................... 121 
7.1 ALTERNATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO ......................................... 121 

7.2 POLÍTICAS DE APOIO ÀS FLORESTAS FAMILIARES ........................................... 123 
7.3 EFEITOS POSITIVOS DA AUTOSSUFICIÊNCIA REGIONAL ................................. 125 

7.4 ATENDIMENTO AO MERCADO FRENTE A DEMANDA INTERNA ..................... 127 

7.5 POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO À CADEIA DA MADEIRA .................................. 129 

7.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 133 

8 CONCLUSÕES ................................................................................................................. 135 
9 CONSIDERAÇÕES GERAIS ......................................................................................... 139 
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 141 
 

 

 



17 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar apresenta uma grande variabilidade no perfil das propriedades, 

com diferentes modelos de relações comerciais e padrões de disponibilidade de recursos. 

Qualquer estudo envolvendo este grupo deve, inicialmente, considerar esta heterogeneidade, 

especialmente os de enfoque produtivo, que devem considerar o nível tecnológico disponível, 

seja ele intelectual ou de infraestrutura. 

O estabelecimento de diretrizes voltada à agricultura familiar passa invariavelmente 

pela observância das características desta população. Um estudo precedente à tomada de 

ações, envolvendo as oportunidades e limitações das propriedades familiares, permite a 

elaboração de estratégias de desenvolvimento mais adequadas e eficientes. Desta forma, as 

ações tomadas tornam-se mais compreensíveis aos produtores, pois passam a focar-se no 

aprimoramento de deficiências claramente perceptíveis, até mesmo para eles. 

Estratégias teóricas, pautadas exclusivamente no conhecimento científico, apesar de 

válidas, têm maiores dificuldade de serem implementadas por não terem um diagnóstico claro 

das condições do meio ao qual serão destinadas. Desta forma, fica mais difícil transpassar ao 

produtor o real ganho de qualidade com a aplicação das novas práticas propostas, uma vez 

que não há um parâmetro inicial de comparação. 

O conhecimento do ambiente onde se pretende atuar, possibilita que novas 

oportunidades no campo do conhecimento possam surgir, uma vez que passa a haver uma 

interação nos dois sentidos entre a agricultura familiar e as academias, onde as pesquisas 

passam também a ser direcionadas para atender às demandas das comunidades, ao invés de 

apenas o conhecimento gerado ter de ser adaptado ao meio rural familiar ao qual for 

direcionado. 

No que se refere aos cultivos, sejam agrícola, pecuária ou florestal, a agricultura 

familiar se diferencia da produção de larga escala pelos produtos gerados também teram um 

viés de autoconsumo; o que leva a crer que as pesquisas devem ser adaptadas a esta realidade, 

não levando em conta apenas a questão comercial. Nos cultivos florestais familiares, há um 

interesse especial dos produtores no atendimento as necessidades da propriedade, havendo 

uma interação entre o produtor e os florestamentos bastante distinta das observadas nos 

plantios florestais empresariais. Os conceitos de rotação ótima, idades ideais para 

intervenções e outros, não se aplicam plenamente na realidade familiar, tendo em vista a 
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função constante da floresta na manutenção da infraestrutura e demanda energética das 

propriedades. 

A leitura correta da forma que as florestas são manejadas nas pequenas propriedades, 

deve constituir a base de qualquer proposição de desenvolvimento da produção florestal 

familiar, uma vez que está estreitamente relacionada com as funções que as florestas 

desempenham nas propriedades. 

Sobretudo, em relação a demanda energética, a madeira é a fonte primordial da qual os 

produtores se valem, sendo extremamente dependentes deste recurso. Esta afinidade existente 

entre a madeira e a agricultura familiar, pode ser explicada pelo fato de a madeira ser um 

recurso de fácil acesso, que o produtor pode manter disponível prontamente em seu entorno. 

Dificilmente outras opções que cumprissem as mesmas funções permitiriam tamanha 

facilidade. 

Pelo papel primordial que a madeira desempenha nas propriedades familiares, seria 

interessante que os produtores mantivessem florestamentos próprios. Assim, eles se 

resguardariam de qualquer interrupção na disponibilidade deste recurso que se faz necessário 

permanentemente nas propriedades. E a fisionomia das regiões com predominância da 

agricultura familiar no Sul do Brasil, deixa claro que as florestas são um elemento presente 

nas pequenas propriedades familiares. Talvez uma das características mais marcantes da 

paisagem destas regiões é a presença constante e disseminada de pequenos povoamentos de 

florestas plantadas. 

Mesmo com a importância que o elemento florestal tem nas pequenas propriedades, 

pouco se sabe sobre a exigência madeireira destas propriedades, tampouco a participação 

destas na produção florestal. Poucas são as iniciativas que se debruçam em entender a forma 

como as florestas são conduzidas no contexto das pequenas propriedades, sendo a maior parte 

das ações da pesquisa relacionadas a explanações teóricas ou estudos econômicos de 

viabilidade de modelos gerados da experiência empresarial, sem considerar o que realmente é 

praticado pelos produtores. 

Apesar das florestas plantadas desempenharem diversas funções fundamentais nas 

propriedades familiares, elas não parecem representar, na mesma magnitude, uma importância 

na renda das famílias, que muitas vezes nem as consideram como parte da estrutura produtiva 

da propriedade. 

De fato, estas pequenas florestas parecem permanecer à margem da cadeia produtiva 

de madeira, sendo que sua comercialização acaba ocorrendo na maior parte das vezes através 

de estruturas locais, através da venda direta a outros produtores rurais ou para pequenas 
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serrarias. Além destas estruturas limitadas de comércio, os pequenos produtores dificilmente 

conseguem integrar-se ao mercado de produtos florestais. 

De modo geral, as empresas do setor florestal possuem um sistema de produção 

pautado em florestas próprias, o que facilita o planejamento por ter uma maior estabilidade no 

recebimento da madeira. Este modelo ainda torna mais simples as questões administrativas, 

uma vez que não há necessidade do estabelecimento de contratos, definição de cotas, emissão 

de notas e demais implicações decorrentes de fornecedores externos. 

Até mesmo empresas que tem sua base produtiva baseada em madeira de terceiros têm 

seus fornecedores restritos, dando preferência a grandes produtores. Esta opção deve-se a 

facilidade que os mesmos proporcionam, visto que fornecem grandes volumes, o que garante 

regularidade no fornecimento; além de ter sua demanda atendida por número menor de 

fornecedores, o que facilita o gerenciamento do abastecimento de matéria prima, e 

consequentemente reduz custos devido à estrutura mais simples de administrar. 

Contudo, há vários setores da agricultura e pecuária que conseguem manter uma 

estrutura produtiva de alta produtividade e competitividade com a produção baseada em 

pequenas propriedades e mão de obra familiar. São muitas vezes grandes complexos 

produtivos com toda a produção primária nas pequenas propriedades, exigindo demandas 

burocráticas e logísticas bem mais complexas, do que se apresentam como impeditivas ao 

setor florestal. Estes setores trabalham com culturas de ciclos curtos, onde estas ações 

administrativas são muito mais recorrentes, estando a empresa constantemente presente junto 

às propriedades sem prejuízo à competitividade pela incidência dos adinistrativos. 

Não há dúvida quanto à competência dos agricultores familiares no Sul do Brasil, 

evidenciado nos indicadores sociais e econômicos. Mas só será possível prospectar 

alternativas de desenvolvimento destes produtores a partir da produção florestal e demonstrar 

que estas propriedades podem ser alternativa ao atendimento do mercado de produtos 

florestais, a partir de um conhecimento fidedigno que considere a importância da madeira 

para as pequenas propriedades, a dimensão da produção florestal familiar, e se atenha ao nível 

tecnológico atual da silvicultura familiar. Da mesma forma, é necessário ter-se claro, a visão 

que estes produtores têm acerca das florestas plantadas, pois só assim é possível tecer 

projeções de expansão da produção florestal familiar. 
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1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.2.1 Formação da estrutura fundiária familiar no Sul do Brasil 

 

A origem das propriedades familiares na região sul do Brasil está baseada na 

imigração europeia. A chegada de casais provenientes da ilha de Açores constituiu a primeira 

iniciativa de imigração na região Sul. Mas, o processo de formação das unidades de produção 

familiares passou a ocorrer de forma mais efetiva após 1825, devido ao movimento 

imigratório estimulado pelo governo imperial (STOFFEL, 2013). A reprodução do modelo 

produtivo europeu por estes imigrantes, associado aos lotes pequenos a que eram destinados, 

permitiu a formação de um grande número de pequenas e médias propriedades baseada na 

força de trabalho familiar e caracterizadas pela diversificação de culturas (SILVA NETO; 

FRANTZ, 2003; SILVA; OLIVEIRA, 2008).  

 Os três estados da região Sul apresentam características semelhantes no processo de 

colonização. Por serem alocados em regiões florestais, os imigrantes baseavam a produção 

agrícola no processo de derrubada da vegetação e plantio de culturas anuais (CASTRO, 

1997). O processo iniciava com a derrubada da mata e posterior queimada, sendo as clareiras 

cultivadas por certo período e posteriormente abandonadas. Há muitos relatos da dificuldade 

dos imigrantes com este sistema de coivara, que, acostumados com uso do arado na Europa, 

tentavam reproduzir nas terras irregulares e repletas de raízes do Sul o mesmo modelo. Ainda 

era comum o retorno às áreas abandonadas em curto período de tempo, o que desencadeou um 

processo intenso de exaurimento dos solos nas colônias (BUBLITZ, 2008). 

Contudo, as dificuldades impostas pelo recobrimento das regiões pela vegetação 

nativa foram superadas e instalou-se, nestas regiões, um sistema de produção familiar bastante 

diversificado. Os colonos alemães especializaram-se principalmente na produção e 

comercialização de milho, feijão, batata, mandioca, trigo, toucinho e banha (CASTRO, 1997). 

Como os alemães dominaram o mercado das culturas de subsistência, os italianos 

especializaram-se na produção de vinho, atendendo o mercado do centro do país 

(PESAVENTO, 1997). 

Na virada do século 19/20, as colônias de imigração já contribuíam de forma 

significativa no abastecimento alimentar dos centros urbanos da região sul, a comercialização 

do excedente proporcionava renda e prosperidade às pequenas propriedades familiares 

(SCHNEIDER, 2006). 
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Por outro lado a prosperidade, aliada ao aumento das famílias, acabou gerando uma 

pressão sobre a terra, o que desencadeou um processo de avanço das colônias sobre as áreas 

florestais do Planalto Meridional, que alguns historiadores chamaram de ―enxamagem 

colonial‖ (BUBLITZ, 2008). No entanto, cabe destacar que este foi um processo contínuo ao 

longo de toda história da imigração, e não algo que ocorreu em um período específico. 

A busca por novas fronteiras, sobretudo dos imigrantes europeus instalados no Rio 

Grande do Sul, foi fundamental para o estabelecimento da estrutura fundiária baseada em 

minifúndios no oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná (BERNARDES, 1953; 

PESAVENTO, 1997). Isto possibilitou que a estrutura produtiva na agricultura familiar no sul 

do Brasil guarde semelhanças em toda sua extensão, com a presença marcante do milho, 

feijão e criação de animais, de serviço e de consumo, como suínos e aves (STOFFEL, 2013), 

principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

No estado do Paraná, ainda se destacou a produção do café nas pequenas propriedades, 

contudo, após a década de 1950, a cultura passou por um processo de erradicação 

(BERNARDES, 1953) perdendo espaço principalmente para o trigo e a soja. Estas duas 

culturas passaram ao posto de principais produtos comercializados nos estados do Rio Grande 

do Sul e Paraná a partir dos anos de 1960, a partir de quando também ocorreu uma mudança 

na estrutura fundiária da região, com a redução do número de produtores familiares 

(STOFFEL, 2013). Neste mesmo período, caracterizado pelas últimas cinco décadas, alguns 

elementos tradicionais da agricultura familiar também foram substituídos por novas formas de 

produção; o uso da enxada, tração animal, carroça, entre outros, foi tornando-se cada vez mais 

raro (GRISA; SCHNEIDER, 2008), apesar de ainda se fazer presente. 

Após a década de 1950, também ocorreu modificações relacionadas à integração dos 

produtores com o mercado. Eles passaram por um processo de relativa modernização com o 

uso de máquinas, implementos, insumos agrícolas (AZEVEDO et al., 2000) e aquisição de 

sementes melhoradas, além de especializarem-se em poucos cultivos focando na 

comercialização. Porém, este processo de modernização favoreceu principalmente os grandes 

empreendimentos (SCHNEIDER et al., 2006), o que contribui ainda mais para o 

esvaziamento das estruturas familiares. Alguns autores chegaram a considerar que a 

característica de autoconsumo da agricultura familiar, tornaria-se algo esporádico, no entanto, 

esta estratégia manteve-se ativa entre os produtores (GRISA; SCHNEIDER, 2008). 

Em paralelo ao avanço dos grandes complexos agrícolas que desencadearam o 

processo de concentração fundiária em algumas regiões, começaram destacar-se os sistemas 

integrados do tabaco, suínos e frangos, sobretudo no estado de Santa Catarina. Estes sistemas 
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trouxeram de forma mais acentuada a modernização e a capitalização ao contexto da 

agricultura familiar (CASTRO, 1997), mas também promoveram a especialização da 

produção que até então era marcada pela diversificação. 

Estes sistemas caracterizados por alta demanda de mão de obra, em uma pequena área 

produtiva, auxiliaram no processo de abandono de áreas que passou a ser verificada após a 

década de 1960. Neste período a maior parte das propriedades passou a contar com áreas 

ociosas, decorrente do abandono das práticas agrícolas tradicionais, comumente passando a 

um pousio permanente (SCHNEIDER et al., 2006). Em grande parte a vegetação nativa 

regenerou formando capoeiras, ou foram destinadas para criação de gado; mas também, estas 

áreas inutilizadas associadas às restrições impostas ao uso dos recursos florestais nativos, 

foram preponderantes para o estabelecimento do cultivo florestal nas propriedades familiares. 

As florestas plantadas passaram a ocupar locais ociosos e atender a demanda madeireira das 

propriedades que não podia mais ser abastecida com a madeira nativa, como ocorria desde o 

estabelecimento da imigração. 

Apesar das alterações no padrão fundiário promovidos com a modernização do campo, 

a região Sul sobressai-se na produção familiar. A herança da colonização europeia 

desenvolveu uma cultura associativista entre os pequenos produtores, que permitiu concorrer 

com os grandes proprietários e absorver boa parte da tecnologia presente na agricultura 

empresarial, isto trouxe consigo uma valorização da terra, que pressionou os grandes 

empreendimentos a direcionarem-se para o Centro-oeste, com maior disponibilidade de terras 

(GUILHOTO et al., 2007). 

 

1.2.2 Importância socioeconômica da agricultura familiar 

 

O Brasil conta com aproximadamente 4.300.000 estabelecimentos familiares (IBGE, 

2009), que correspondem a 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros, 33% do Produto 

Interno Bruto (PIB) agropecuário e 74% da mão de obra no campo (BRASIL, 2013). A 

agricultura da região Sul responde por 21% dos estabelecimentos familiares brasileiros, e 

apresenta sistemas de produção diversificados (BUAINAIM; ROMERO, 2000). São sistemas 

formados por uma combinação de lavoura, criação de animais e transformações primárias, 

com enfoque tanto no consumo familiar quanto na comercialização como fonte de 

capitalização da propriedade; caracterizando-se pela produção intensiva em áreas reduzidas, 

envolvendo principalmente a mão de obra familiar (VILCAHUAMAN et al., 2005). 
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É constante na literatura relatos da importância da agricultura familiar na ocupação da 

força de trabalho no meio rural, assim como na produção de alimento, especialmente para 

autoconsumo, dando sempre um valor maior à importância social acima da econômica 

(GUILHOTO et al., 2007). Especialmente o setor do agronegócio empresarial, constrói a 

imagem de que a posição econômica de destaque do setor rural brasileiro deve-se às unidades 

produtivas baseadas na mão de obra assalariada; atribuindo às propriedades familiares a 

função de geração de emprego e renda aos produtores não integrados às cadeias de produção, 

visão que muitas vezes é transpassada nas próprias políticas públicas (CAUME, 2009). 

O governo baseia suas estratégias de fortalecimento da agricultura familiar 

principalmente na concessão de crédito com juros subsidiados (TROVATO et al., 2009). O 

Plano Safra 2013/2014 traz um relatório da última década e os avanços obtidos com este 

modelo. Neste é relatado o aumento da renda da agricultura familiar em 52% no período, com 

ascensão de 3,7 milhões de pessoas para a classe média, sendo a agricultura familiar apontada 

como um setor estratégico para o país e um dos pilares do projeto nacional de 

desenvolvimento (BRASIL, 2013). Contudo autores assinalam para uma pequena atenção dos 

governos federais e estaduais para este setor, o que promove uma exclusão dos produtores do 

processo de desenvolvimento, marginalizando-os e promovendo uma migração para periferia 

das metrópoles (MATSUSHITA et al. 2010). 

Apesar da importância da agricultura familiar, seja social ou econômica, esta apresenta 

dificuldades que transcendem à baixa disponibilidade de recursos. São recorrente deficiências 

com escassez de terras, assistência técnica, entre outros, que dificultam que este segmento 

possa alcançar um padrão tecnológico competitivo (SOUZA et al., 2011). 

Se por um lado isto evidencia uma carência, sendo o papel da agricultura familiar 

muito mais representada nos números expressivos que ela atinge no campo social do que no 

aprimoramento qualitativo da produção, por outro lado demonstra o potencial que ela 

representa para alavancar a produção, uma vez que fosse aperfeiçoada em gestão e 

produtividade (ABBADE DA SILVA et al., 2012). 

Para a pequena propriedade torna-se difícil atingir condições de investimento, técnica 

e de escala adequados para se aperfeiçoar por conta própria, podendo, nestes casos, fazer uso 

do associativismo para ampliar a capacidade de produção e negociação (MATTOS et al., 

2004). Alguns estudos ainda indicam a possibilidade de empregar novos produtos ou 

tecnologias alternativas, como potenciais para incrementar a geração de renda (BARBOSA, 

1978). Contudo, estas tecnologias devem ser compatíveis com os recursos e conhecimentos 

dos produtores, assim como os novos produtos devem ter demanda para justificar sua 
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produção. Ainda, frisa-se a questão da introdução de culturas com retorno de longo prazo, 

como o cultivo florestal, onde nestes casos a subsistência da família deve ser assegurada 

(MALINOVSKI et al., 2006). 

Para introdução de culturas perenes é importante avaliar a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental no contexto das propriedades familiares através de parâmetros relacionados 

aos ganhos financeiros, envolvimento do produtor e atendimento das aspirações familiares 

(VILCAHUAMAN et al. 2002). O autor coloca que, para o planejamento da implantação de 

uma base florestal familiar é importante, além do conhecimento da disponibilidade de áreas, 

coletar informações junto dos produtores visando medir a disponibilidade de investir em 

florestas e o impacto que possa trazer na estrutura produtiva da região. 

 

1.2.3 Vantagens dos florestamentos nas pequenas propriedades rurais 

 

O plantio de florestas nas pequenas propriedades é considerado por diversos autores 

como sendo de interesse público, uma vez que se constitui como alternativa de renda para 

produtores familiares, auxiliando na redução do êxodo rural e consequentemente, nos índices 

de desemprego nas cidades (JANKOWSKY; GALVÃO, 2000, MALINOVSKI et al., 2006). 

A inclusão das florestas plantadas como parte integrante das atividades desenvolvidas 

nas propriedades familiares é uma alternativa que traz inúmeros benefícios, no que tange ao 

equilíbrio do meio ambiente, viabilização econômica das propriedades e maximização do 

aproveitamento do solo, infraestrutura e da mão de obra (REINER et al., 2011). No 

estabelecimento de plantações florestais familiares são citados tanto ganhos diretos como 

indiretos, pois além de tornar-se uma fonte de renda para a família os florestamentos 

possibilitam a produção de madeira para atender as demandas domésticas, aumentando a 

demanda regional de madeira plantada e consequentemente diminuindo a pressão sobre os 

remanescentes nativos. Aliado à proteção que promovem ao solo no controle da erosão, 

aumento da retenção de água e redução do assoreamento (GALVÃO, 2000; MALINOVSKI et 

al., 2006), o florestamento apresenta uma importância econômica, social e ambiental 

inquestionável (VILCAHUAMAN et al. 2002). 

O componente florestal é apontado como um elemento que demanda baixo 

investimento para sua instalação, podendo ser alternativa barata de geração de renda aos 

produtores. Este baixo custo se baseia principalmente no grande número de iniciativas 

estaduais, municipais, de empresas e cooperativas que subsidiam a produção florestal nas 

propriedades, sobretudo com fornecimento de mudas (VILCAHUAMAN et al., 2005). 
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Associa-se a este baixo custo, o fato da produção florestal demandar raras intervenções de 

manutenção ao longo do seu ciclo, pouco ocupando a força de trabalho da propriedade. 

Ainda se constitui numa alternativa para utilização de áreas marginais, preteridas para 

as culturas agrícolas. Mesmo em pequenas propriedades com uso do solo maximizado, 

sempre há áreas não aproveitadas, como faixas de beira de estrada, reentrâncias em áreas 

nativas e locais muito declivosos. O manejo florestal nestes espaços pode constituir 

importante fonte de renda em locais inexplorados (REINER et al., 2011). Apesar da época de 

implantação florestal ser condicionada as condições climáticas, a condução da floresta pode 

ser feita de forma sazonal, aproveitando o excedente de mão de obra em alguns períodos do 

ano (VILCAHUAMAN et al. 2002). 

Sendo assim, o cultivo florestal constitui em importante alternativa de diversificação e 

geração de renda para os pequenos produtores rurais. Apesar de não promoverem ganhos 

anuais como ocorre com os cultivos agrícolas, constituem-se numa fonte de renda segura, 

funcionando como uma poupança para o produtor. Além de atender à exigência de madeira 

nas propriedades, comumente empregada na forma de mourões, construções em geral, e na 

forma de lenha, nos fogões, fornalhas, etc (INSTITUTO REFLORESTA, [201-]). Ao ter este 

material disponível na propriedade o produtor não necessita comprometer o orçamento 

familiar com aquisição no mercado. 

Experiências demonstram que o cultivo florestal mostra-se rentável na escala das 

propriedades e contribuiu para melhora na qualidade de vida das famílias e geralmente, os 

lucros obtidos advindos da cultura são direcionados para novos investimentos na unidade 

produtiva (SILVA; MARIN, 2010). 

Apesar da produção madeireira em certos casos implicar em concorrência por terra e 

mão de obra com outras atividades produtivas (DIESEL et al., 2005), a importância da lenha 

no meio rural é tida como indiscutível. Portanto, a carência deste material pode gerar 

situações indesejadas, devido ao custo que representa a aquisição deste material (CECCON, 

1991), justificando um esforço para promover a produção florestal familiar. 

É de conhecimento o consumo de madeira pelos setores industriais, havendo grande 

número de trabalhos abordando tal assunto. Porém, pouco se conhece sobre o consumo 

doméstico de madeira na forma de lenha. Este consumo é de pequena escala, mas somado, 

deve representar significativa parcela do consumo total de madeira (ANGELI, 2005). A 

carência de estudos acerca da regulação da produção em cima da capacidade produtiva das 

florestas nas pequenas propriedades, e sobre implantação de florestas familiares com vistas à 
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produção de madeira para lenha, resulta na crise que se observa de lenha no meio rural 

(MATA; SOUZA, 2000). 

Para suprir a demanda de madeira os produtores geralmente recorrem ao emprego de 

florestamentos com uso de espécies do gênero Eucalyptus. Esta escolha está relacionada a 

algumas vantagens da espécie, tais como alta produtividade, boa forma de tronco, desrama 

natural, grande gama de espécies que possibilita o uso da planta nos mais variados ambientes, 

e principalmente a utilização para os mais diferentes fins (ANGELI, 2005; SILVA et al., 

2008). As florestas plantadas com eucalipto apresentam viabilidade técnica e econômica, 

mostrando-se muito promissor (COSTA et al., 1998), reforçado pela informação de que o 

eucalipto constitui uma alternativa viável para áreas montanhosas (FONTES et al. 2003), 

considerando que os produtores rurais comumente destinam aos florestamentos áreas 

impróprias para agricultura. 

 

1.2.4 Principais entraves aos florestamentos familiares 

 

O motivo principal para os produtores descartarem a cultura florestal nas propriedades 

está relacionado à redução das áreas agrícolas e de pastagem (MONTOYA; MEDRADO, 

2003), parecendo que os produtores consideram que a produção de árvores tem uma relação 

benefício/custo inferior às demais culturas (VILCAHUAMAN et al., 2005). Estudos já 

diagnosticaram a tendência dos produtores de não converter áreas já produtivas para 

florestamentos; em propriedades com reduzida área disponível os produtores procuravam 

transformar suas áreas de reserva legal em áreas plantadas com florestas (MENDES, 2005). 

Em região em que os pequenos produtores possuíam em sua grande maioria áreas 

inaptas para agricultura em estado de ociosidade, um estudo observou uma resistência dos 

agricultores em investir na atividade florestal, decorrente do desconhecimento sobre a 

viabilidade da alternativa (KARLING; HOEFLICH, 2010). Quando presentes, os 

florestamentos são mantidos como uma reserva para o setor agrícola, sendo manejados de 

forma irregular já que os agricultores não dominam o conhecimento para realizar um manejo 

adequado, não raro fazendo um uso excessivo e destrutivo do recurso (MAYDELL, 1981 

apud CECCON, 1991) quando não são mantidos sobrestocados.  

Isso pode estar ligado à cultura extrativista que os produtores desenvolveram 

relacionado à atividade florestal, não havendo experiências de implantação, manejo e 

aproveitamento das florestas nas pequenas propriedades, em quantidade suficiente para mudar 

a perspectiva econômica da atividade. O que tem desestimulado os produtores a integrarem a 
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cadeia produtiva da madeira, tanto no que toca ao aprimoramento tecnológico como nas 

relações com o mercado (VILCAHUAMAN et al. 2002). 

Para os mesmos autores há um pensamento majoritário de que a atividade florestal é 

compatível apenas com a média e grande propriedade, mesmo o setor de serrarias. Mas o que 

se constata é que não há um aproveitamento da capacidade produtiva florestal nas pequenas 

propriedades, assim como na transformação da matéria-prima em produtos melhor 

elaborados, o que pode ser contornado com o desenvolvimento de empreendimentos visando 

agregar valor à produção florestal familiar através da associação de grupos de produtores. 

O modelo de desenvolvimento do setor florestal brasileiro baseado na centralização de 

grandes áreas florestais pelas grandes empresas inibiu a inclusão das pequenas propriedades 

na cadeia produtiva da madeira; diferente do que ocorreu na América do Norte e Europa onde 

há milhões de famílias proprietárias de florestamentos comerciais (GARLIPP; FOELKEL, 

2009). 

No Brasil, historicamente, a produção de florestas plantadas é tratada como cultura de 

grandes extensões, vista como negócio de grandes empreendedores, sendo a produção rural 

familiar, neste processo, sempre excluída das políticas públicas, que não reconhecem a 

importância da atividade florestal no contexto da produção rural familiar (INSTITUTO 

REFLORESTA, [201-]). O predomínio da agricultura na tomada de decisões da política 

agrária brasileira, talvez colabore para que o setor florestal receba uma menor atenção, mesmo 

tratando-se de pequenas propriedades (MAYDELL, 1981 apud CECCON, 1991). 

O enfoque da pesquisa florestal brasileira é pouco direcionado às pequenas 

propriedades, talvez pela falta de entendimento do papel dessas propriedades no manejo e na 

produção florestal (CECCON, 1991). O que ocorre também nas estimativas setoriais ficando 

claro a falta de um levantamento preciso da base florestal plantada brasileira. Os dados 

disponíveis são baseados nas informações das entidades de classes ou dos órgãos ambientais 

estaduais, impreterivelmente excluindo do cálculo os plantios das pequenas propriedades 

(VALE, 2004). 

 

1.2.5 Aprimoramento das florestas familiares 

 

Esta carência de informações acerca da dimensão das florestas plantadas nas 

propriedades familiares, dificultam também a implementação de uma política florestal que 

atenda aos anseios dos produtores. Não há o conhecimento da relação da atividade florestal 
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com demais atividades de subsistência, socioeconômicas, culturais, entre outras, que 

participem do processo decisório dos agricultores (ANGELO, 1999). 

E isto se traduz nas escassas ações da assistência técnica oficial acerca da produção 

florestal nas pequenas propriedades. Junto da tradição extrativista e do longo prazo para o 

retorno do investimento, a falta de assistência técnica foi apontada como um dos principais 

fatores para a dificuldade das pequenas propriedades de integrar-se a cadeia produtiva da 

madeira no estado do Paraná (FIALHO et al., 2009). 

Há uma grande disparidade entre a produtividade dos florestamentos com Eucalyptus 

das empresas do ramo florestal e os plantios dos pequenos produtores, decorrentes 

principalmente do desconhecimento de alguns cuidados básicos no cultivo (HIGA et al. 

2000). Há uma preferência dos produtores familiares por espaçamentos mais adensados, a 

despeito da recomendação técnica, assim como as práticas de correção do solo e adubação que 

são pouco praticadas nesses plantios florestais (FONTES et al., 2003). Segundo o autor, isso 

se dá devido à visão de que a floresta não é muito lucrativa, sendo opção para o 

aproveitamento de terras inaptas. Em Santa Catarina, outro estudo identificou que os 

produtores estavam cientes das práticas silviculturais e que havia convicção dos produtores de 

sua importância, contudo, grande parte das florestas plantadas encontram-se sem manejo 

(ROSA et al., 2006). 

Sendo a cultura florestal uma fonte de renda de longo prazo, é importante que os 

produtores tenham conhecimento técnico acerca desta, assim como conhecimentos 

econômicos, ecológicos, sociais e políticos para que executem uma gestão racional do recurso 

(SILVA et al., 2002), para que não resulte em frustração com o cultivo. Autores citam a 

contribuição que a administração e a economia florestal podem dar neste campo da tomada de 

decisão mais lucrativa, ou que resultem em benefícios indiretos, garantindo o sucesso da 

atividade florestal na propriedade familiar (MATSUSHITA et al., 2010). 

A revisão bibliográfica sobre a produção florestal familiar não deixa claro se o que 

deve ser resgatado é a importância da cultura florestal na agricultura familiar, ou da 

agricultura familiar na produção florestal brasileira. Mas, independente desta questão, cabe 

entender a motivação dos produtores com a produção madeireira, assim como o objetivo da 

floresta plantada nas propriedades. A produção madeireira familiar apresenta dois enfoques: o 

potencial de geração de renda com a comercialização da madeira, mais abordado pela 

literatura; e o uso doméstico que pode ser preponderante na forma que o produtor conduz esta 

atividade no contexto da propriedade familiar. 

 



29 

 

1.3 PROPOSIÇÃO 

 

Esta tese de doutorado foi pautada a partir da hipótese de que o mercado de produtos 

florestais pode ser alimentado por uma estrutura produtiva de florestas plantadas oriundas de 

pequenas propriedades e com emprego de mão de obra familiar, em contraposição à vertente 

predominante de que os florestamentos de pequena escala, pelas dificuldades logísticas e 

burocráticas que deles denotam, não permitem o abastecimento de grandes agentes ou centros 

consumidores de madeira. 

Para fundamentar a hipótese foi realizado um estudo da situação florestal de pequenas 

propriedades familiares do três estados do Sul do Brasil, considerando a estrutura produtiva 

das propriedades e das famílias, a relação com os florestamentos e com o uso da madeira, a 

base florestal instalada, e o nível da silvicultura praticada por estes agricultores. 

O presente trabalho foi estruturado de forma fragmentada em capítulos independentes, 

todos direcionados a sanar as questões propostas acerca do objetivo geral da tese. O 

desenvolvimento é formado por cinco capítulos que constituem a fundamentação para que o 

tema proposto seja discutido; estes capítulos foram formatados na forma de artigos científicos 

e correspondem as seções dois a seis da tese de doutorado apresentada. 

Na seção dois é feito um diagnóstico das propriedades familiares rurais, abordando 

seus aspectos sociais e econômicos. Este estudo deu ênfase na identificação de possíveis 

fatores limitantes à expansão da base florestal, assim como potencialidades que as 

propriedades familiares oferecem para o estímulo aos florestamentos. 

Entre os itens considerados está a limitação de áreas disponíveis para cultivo. Por se 

tratar de pequenas propriedades com grande variabilidade de culturas concorrentes, supõe-se 

que a consolidação de novas culturas ou ampliação das existentes requerer cuidado especial 

para não inviabilizar outros cultivos praticados nas propriedades. 

Outra limitação avaliada refere-se à disponibilidade de mão de obra, tendo em vista 

que a agricultura familiar de modo geral não tem estrutura para terceirizar serviços, a exemplo 

do plantio florestal; por isso, foram avaliados o número de integrantes familiares e o número 

de pessoas diretamente envolvidas nas atividades agrícolas da propriedade. E por este 

direcionamento da mão de obra se relacionar com a importância que cada cultura representa 

nas propriedades, as principais fontes de renda na propriedade também foram dimensionadas, 

a fim de conhecer as atividades prioritárias. 
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Por fim, foi avaliado o nível de instrução dos integrantes familiares. Esta informação 

se torna importante uma vez que influencia na forma que a extensão rural e a assistência 

técnica deve abordar estas populações, sendo um direcionador para as ações a serem tomadas.  

Na terceira seção é feita uma descrição da relação existente entre os produtores 

familiares com a produção florestal em suas propriedades. Objetivando avaliar o potencial dos 

florestamentos familiares sob a ótica dos produtores e também, da eficiência das instituições 

externas como agentes de apoio aos produtores neste processo. 

Foi abordada a tradição dos agricultores familiares com os florestamentos, traduzido 

no tempo que os produtores cultivam florestas plantadas em suas propriedades. Além disso, 

foi avaliado o quanto desta tradição reflete-se em conhecimento técnico sobre etapas 

importantes do cultivo florestal. Outro ponto analisado foi a opinião que os produtores têm 

acerca da atividade florestal, com ênfase nos motivos que levam a ter uma visão positiva ou 

negativa, e desta opinião, o quanto reflete em um desejo de ampliar a base florestal das suas 

propriedades, tendo em vista que outros fatores possam influenciar, mesmo o produtor 

considerando os florestamentos um investimento rentável. 

As ações das instituições públicas e privadas foram avaliadas com base em dois 

tópicos: no quanto a assistência técnica por elas fornecida influencia na forma como os 

produtores conduzem os seus florestamentos, com a identificação das instituições que 

exercem influência na região de abrangência do estudo; e também, o quanto o aporte 

financeiro destes agentes externos, na forma de financiamento ao plantio florestal, reflete no 

aumento da área florestal familiar. 

Na seção quatro é caracterizada a importância da madeira nas pequenas propriedades 

rurais familiares, tanto pela alternativa que ela representa para atender demandas específicas, 

quanto no impacto que a dependência deste recurso influencia na renda e nas atividades 

desempenhadas nas propriedades. 

O consumo madeireiro das propriedades familiares foi dimensionado nesta seção, 

incluindo a distinção dos principais usos aos quais é destinado. Esta diferenciação das funções 

é importante para se ter conhecimento do impacto que possíveis mudanças nas atividades 

produtivas praticadas possam influenciar na demanda e oferta de madeira, resultando numa 

sobre oferta ou carência acentuada do recurso. 

Além do consumo, também foram diagnosticadas as fontes de origem da madeira 

consumida, incluindo a proporção de madeira produzida na propriedade e a adquirida no 

mercado, de modo a conhecer a capacidade das propriedades familiares de auto abastecer-se 

com os produtos de origem florestal. Em relação à madeira comprada, os fornecedores foram 
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caracterizados, distinguindo se eram especializados no comércio madeireiro ou a madeira era 

oriunda de outros produtores com florestas sobressalentes e também, quanto à localização em 

relação as propriedades consumidoras. Estas duas informações objetivaram avaliar a real 

carência madeireira da agricultura familiar das regiões estudadas. 

O impacto desta carência madeireira das propriedades na renda também foi alvo do 

estudo, pois caracteriza-se como mais um fator de evasão de recursos das pequenas 

propriedades. Foram avaliados não somente os custos com aquisição de madeira no mercado, 

como também as condições do mercado de produtos florestais conforme a demanda da 

agricultura familiar nas diferentes regiões. 

A quinta seção constitui um retrato do que a agricultura familiar tem para fornecer de 

produtos madeireiros, seja para demanda própria ou para o mercado, traçando o perfil dos 

florestamentos existentes atualmente nas pequenas propriedades. 

Este estudo foi estabelecido a partir de um inventário florestal das florestas plantadas 

das propriedades familiares. Sendo identificado primeiramente a presença florestal nas 

propriedades e a área que ocupam, o que é importante para dimensionar a participação da 

agricultura familiar na produção florestal, informação que é de pouco conhecimento. 

A partir dos resultados do inventário foi possível estimar o estoque de madeira nas 

propriedades, assim como a capacidade produtiva dos florestamentos familiares traduzido na 

razão entre o incremento e a área florestal. Com estas informações, é possível fazer projeções 

mais confiáveis da necessidade de ampliação dos plantios florestais familiares para atender 

suas necessidades ou até mesmo, o potencial das florestas familiares de participação no 

mercado madeireiro, uma vez que estas projeções se dão em cima de informações reais da 

base florestal familiar. Ainda, foram apresentados resultados a respeito da densidade, idade e 

espécies florestais plantadas. 

Na seção seis da tese é avaliado o nível tecnológico atual da silvicultura nas pequenas 

propriedades, a partir das técnicas de implantação que vem sendo empregadas pelos 

agricultores familiares nos plantios florestais mais recentes. Desta forma, é possível comparar 

o estágio tecnológico da produção florestal familiar frente às tecnologias silviculturais 

consolidadas pela ciência florestal. 

Os itens em análise neste artigo foram a área plantada, época de plantio, preparo do 

solo, densidade de plantas, controle de formigas, adubação, controle de plantas daninhas, 

replantio, e a avaliação da taxa de sobrevivência dos povoamentos. Com estas informações, 

foi possível identificar entre as etapas avaliadas, as que apresentam as maiores inconsistências 
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técnicas entre o esperado e o que os produtores executam nos plantios florestais, identificando 

pontos prioritários a serem trabalhados com objetivo de qualificar a produção florestal. 

O último capítulo da tese refere-se às considerações finais, onde é feita a discussão 

principal acerca do objetivo geral proposto na tese. Neste capítulo as informações obtidas nos 

cinco artigos foram integradas e discutidas como um todo, servindo de fundamentação para as 

proposições gerais do estudo. 

A representação esquemática dos objetivos da tese está demonstrada na Figura 1, onde 

a proposta principal encontram-se a esquerda, englobando procedimentos mais específicos à 

medida que direciona a níveis mais inferiores a direita. 
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Figura 1 - Estrutura hierárquica dos objetivos gerais e específicos do estudo. 

 

Objetivo geral (Tese)  
Objetivo geral 

(Artigos) 
 

Objetivos 

Específicos 
     

Analisar o potencial 

do mercado de 

produtos florestais 

ser pautado em uma 

base produtiva 

primária de florestas 

plantadas 

provenientes de 

pequenas 

propriedades rurais 

familiares. 

 

Obter indicadores sociais 

e econômicos de 

propriedades familiares 

que indiquem 

potencialidades e limites 

para estratégias de 

estímulo à produção 

florestal.  

 1) Identificar o tamanho das propriedades e a 

distribuição do uso e ocupação do solo. 

  2) Determinar o número de integrantes e de 

trabalhadores ativos nas famílias. 

  
3) Observar as principais fontes de renda das 

propriedades familiares. 

  4) Observar a idade e o nível de instrução dos 

integrantes familiares.  
    

 

Descrever fatores 

relacionados a forma 

como produtores rurais 

familiares de sete regiões 

do Sul do Brasil 

conduzem a produção 

florestal em suas 

propriedades. 

 
1) Determinar a experiência da agricultura 

familiar com florestamentos.  

  2) Identificar o conhecimento técnico acerca da 

escolha das espécies e espaçamento.  
 

 3) Avaliar a contribuição das instituições de 

extensão na assistência técnica florestal. 

  4) Identificar o interesse dos produtores pelas 

florestas plantadas e os fatores de motivação. 

 
 5) Observar as principais fontes de recursos para 

o plantio florestal.  
    

 Caracterizar o consumo 

madeireiro das pequenas 

propriedades rurais 

familiares da Região Sul 

do Brasil.  

 1) Identificar o consumo médio e principais 

funções da madeira nas propriedades. 

  2) Determinar origem da madeira e descrever os 

principais fornecedores.  

  3) Identificar os preços da madeira destinada as 

propriedades familiares na região estudada. 
    

 Avaliar o perfil das 

florestas plantadas 

existentes nas pequenas 

propriedades familiares, 

retratando a atual 

capacidade produtiva de 

madeira.  

 1) Observar a presença e área das florestas 

plantadas nas propriedades familiares. 
 

 2) Identificar as espécies cultivadas pelos 

produtores e a idade dos plantios florestais. 

 
 3) Determinar a densidade e o crescimento das 

florestas existentes.  

  
4) Estimar o volume de madeira estocado nas 

propriedades familiares. 
    

 

Identificar o nível 

tecnológico que vem 

sendo empregado nos 

plantios florestais dos 

agricultores familiares. 

 1) Identificar a área e densidade de plantio 

utilizados.  

  2) Observar a época destinada ao cultivo 

florestal.  

  3) Descrever as técnicas silviculturais de 

implantação empregadas. 

  4) Avaliar as taxas de sobrevivência dos novos 

povoamentos.  
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1.4 METODOLOGIA GERAL 

 

1.4.1 Abrangência 

 

O trabalho foi desenvolvido nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, os quais compreendem a Região Sul do Brasil, que abrange uma área total de 576.409,6 

km² (CEZAR et al., 2005). 

Localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio com clima caracterizado como 

subtropical. Apresenta precipitação uniforme variando de 1.250 a 2.000 mm, não havendo 

regiões caracterizadas pela carência de chuva. O comportamento da temperatura está 

relacionado às condicionantes de latitude, maritimidade e relevo, variando a média anual de 

14 ºC nas regiões mais elevadas até 18ºC no litoral. No inverno, a temperatura se mantém 

baixa apresentando temperaturas negativas por toda região. A queda de temperatura 

intensifica-se com o aumento da altitude e latitude e afastamento do oceano, criando 

condições propícias para ocorrência de geadas (LEITE, 1994), o que influi na definição das 

espécies e época de implantação da cultura florestal. 

Quanto ao relevo, distinguem-se três grandes formações: o Planalto Meridional 

formado por rochas basálticas e areníticas, o qual se divide no Planalto Basáltico formado 

pelas serras e coxilhas catarinenses e gaúchas e Depressão Periférica, compreendida pelo 

Segundo Planalto Paranaense e Depressão Central Gaúcha; o Planalto Cristalino, formado por 

rochas ígneas e metamórficas, constituído pela Serra do Mar e Serra do Sudeste, no Rio 

Grande do Sul; e a Planície Costeira, ao longo do litoral. Alguns autores contestam a 

definição de Depressão Periférica para o Segundo Planalto (MENEGUZZO, 2005). 

A agricultura familiar está inserida principalmente nas regiões de relevo mais íngreme, 

correspondendo no Rio Grande do Sul às escarpas ao sul do Planalto Meridional e oeste da 

Serra do Sudeste; e em Santa Catarina, estendendo-se por uma faixa que vai desde o sul, 

próximo ao litoral, passando pelo Vale do Itajaí até o Planalto Norte. Algumas regiões de 

relevo mais suave do Planalto também desenvolveram uma estrutura fundiária com marcante 

presença da agricultura familiar, incluindo o nordeste do Rio Grande do Sul e o oeste dos 

estados de Santa Catarina e Paraná. Isto deve-se ao fato da formação das pequenas e médias 

propriedades familiares no Sul do Brasil estar diretamente relacionada à imigração europeia 

(SEYFERTH, 2000), que acabou colonizando estas porções do Sul do Brasil. 
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1.4.2 Delineamento 

 

Na definição da abrangência do estudo buscaram-se regiões que, por características de 

mercado ou produtivas, esperava-se uma relação mais próxima entre a produção florestal e 

agricultura familiar. Entre as principais culturas agrícolas na agricultura familiar do Sul do 

Brasil inclui-se a produção de tabaco (POLL et al., 2013) dos tipos Burley e Virginia. Entre as 

diferenças destas duas variedades está a forma de cura do tabaco, que no caso do Burley é 

natural, à sombra ou em galpões, e no Virginia, é feito em estufas, com temperatura e 

umidade controladas (GOELZER, 2010) demandando volumes expressivos de lenha 

(FARIAS, 2010). 

Dessa forma, optou-se por desenvolver a pesquisa nas regiões produtoras de tabaco 

Virginia, devido à importância da produção florestal como fornecedor de insumo à produção 

agrícola destas regiões. Com isso, a área selecionada compreendeu, no Paraná, o sul do 

Primeiro e do Segundo Planalto; em Santa Catarina, o Planalto Norte, a porção alta do Vale 

do Itajaí e o Litoral Sul; e no Rio Grande do Sul, a região central das encostas ao sul do 

Planalto Meridional e sudeste do Planalto Cristalino, além da Depressão Central. 

Devido à impossibilidade de ajustar a área de abrangência do estudo à divisão política 

administrativa oficial em mesorregiões (BANDEIRA, 2004), que não apresenta uma divisão 

compatível com a distribuição da agricultura familiar no Sul do Brasil, optou-se por utilizar a 

divisão em microrregiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O objetivo de utilizar como critério de regionalização o uso de divisões oficiais é o de 

permitir que pesquisas futuras possam utilizar os dados para comparação. Uma vez que se 

utiliza parâmetros arbitrários de regionalização, baseados apenas em características de 

interesse do estudo, impossibilita-se a adequação a outros estudos com enfoques diferentes. 

Ao todo foram selecionadas 17 microrregiões, sendo 5 do estado do Paraná (Irati, 

Lapa, Prudentópolis, Rio Negro e São Mateus do Sul), 6 do estado de Santa Catarina 

(Araranguá, Canoinhas, Criciúma, Ituporanga, Rio do Sul e Tubarão) e 6 do Rio Grande do 

Sul (Cachoeira do Sul, Camaquã, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, Soledade e Pelotas). 

Afim de simplificar a apresentação dos dados, microrregiões com características 

fisiográficas semelhantes foram agrupadas, resultando em sete regiões consideradas no 

estudo. Quanto à localização das regiões, uma está situada no estado do Paraná, três em Santa 

Catarina e três no Rio Grande do Sul (Figura 2).  
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Figura 2 - Localização das regiões de abrangência do estudo no mapa do Sul do Brasil. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O estudo abrange 164 municípios (Tabela 1) no total, que correspondem a 13,8% dos 

municípios da Região Sul. Desses 22 no estado do Paraná (5,5% dos municípios do estado), 

84 em Santa Catarina (28,5% dos municípios do estado) e 58 no Rio Grande do Sul (11,7% 

dos municípios do estado). No agrupamento das microrregiões não foram consideradas as 

mesorregiões, sendo assim algumas regiões do estudo são compostas por microrregiões 

provenientes de mesorregiões diferentes. 
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Tabela 1 - Lista de municípios pertencentes à área de abrangência do estudo, com a distinção 

por região do estudo e microrregião do IBGE. 

 

(continua) 

Região Microrregião Municípios 

PR - Sudeste 

Paranaense 

Microrregião de 

Prudentópolis 

Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, 

Ivaí, Prudentópolis e Teixeira Soares 

Microrregião de 

Irati 
Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul 

Microrregião de 

São Mateus do Sul 

Antônio Olinto, São João do Triunfo e São Mateus do 

Sul 

Microrregião de 

Lapa 
Lapa e Porto Amazonas 

Microrregião de 

Rio Negro 

Agudos do Sul, Campo do Tenente, Piên, Quitandinha, 

Rio Negro e Tijucas do Sul 

SC - Planalto 

Norte 

Microrregião de 

Canoinhas 

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, 

Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto 

União, Santa Terezinha, Timbó Grande e Três Barras 

SC - Alto Vale 

Microrregião de 

Rio do Sul 

Agronômica, Aurora, Braço do Trombudo, Dona 

Emma, Ibirama, José Boiteux, Laurentino, Lontras, 

Mirim Doce, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, 

Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do 

Sul, Salete, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e 

Witmarsum 

Microrregião de 

Ituporanga 

Agrolândia, Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, 

Ituporanga, Petrolândia e Vidal Ramos 

SC - Litoral Sul 

Microrregião de 

Tubarão 

Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 

Garopaba, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, 

Jaguaruna, Laguna, Orleans, Pedras Grandes, Rio 

Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, 

São Martinho, Treze de Maio e Tubarão 

Microrregião de 

Criciúma 

Balneário Rincão, Cocal do Sul, Criciúma, 

Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, 

Nova Veneza, Siderópolis, Treviso e Urussanga 

Microrregião de 

Araranguá 

Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário 

Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, 

Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa 

Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul 

e Turvo 

RS - Centro 

Serra 

Microrregião de 

Soledade 

Barros Cassal, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Lagoão, 

Mormaço, São José do Herval, Soledade e Tunas 

Microrregião de 

Santa Cruz do Sul 

Arroio do Tigre, Candelária, Estrela Velha, Gramado 

Xavier, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, 

Mato Leitão, Passa Sete, Santa Cruz do Sul, Segredo, 

Sinimbu, Sobradinho, Vale do Sol, Venâncio Aires e 

Vera Cruz 
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(conclusão) 

Região Microrregião Municípios 

RS - Depressão 

Central 

Microrregião de 

Cachoeira do Sul 

Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, 

Pantano Grande, Paraíso do Sul, Passo do Sobrado e 

Rio Pardo 

Microrregião de 

São Jerônimo 

Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, 

Charqueadas, General Câmara, Minas do Leão, São 

Jerônimo, Triunfo e Vale Verde 

RS - Costa 

Doce 

Microrregião de 

Camaquã 

Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande 

do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano, Sentinela do Sul e 

Tapes 

Microrregião de 

Pelotas 

Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, 

Cristal, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, São 

Lourenço do Sul e Turuçu 

 

Para estimativa do número de propriedades familiares abrangidas, foram utilizadas as 

informações do Censo Agropecuário (IBGE, 2009), que na edição de 2006 passou a 

apresentar estatísticas oficiais da agricultura familiar (FRANÇA et al., 2009). Os 166.566 

estabelecimentos familiares (Tabela 2) nas 7 regiões consideradas correspondem a 19,6% do 

total de propriedades familiares no Sul do Brasil. 

Dentro da área de abrangência, as propriedades familiares compreendem 88,6% do 

total de 188.074 estabelecimentos rurais, e com 2.319.824 ha representam 42,6% da área total 

das propriedades rurais. 

 

Tabela 2 - Número de propriedades e área total da agricultura familiar nas regiões 

compreendidas pelo estudo, segundo o IBGE. 

 

Regiões  Propriedades familiares Área das proprid. familiares (ha) 

PR - Sudeste Paranaense        35.983         432.765 

SC - Planalto Norte        13.626         210.009 

SC - Alto Vale        16.832         284.271 

SC - Litoral Sul        24.005         321.684 

RS - Centro Serra        33.629         429.383 

RS - Depressão Central        15.179         197.063 

RS - Costa Doce        27.312         444.650 

Total  166.566 2.319.824 

 
Fonte: IBGE (2009). 

 

No contexto dos estados, o estudo abrange 11,9% dos produtores familiares 

paranaense, 20,1% dos produtores familiares gaúchos e em Santa Catarina tem a maior 

representatividade, com os municípios componentes da amostra contemplando 32,3% dos 
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produtores familiares estaduais. Em termos de área representa 10,2%, 30,8% e 17,4% do total 

da área ocupada pela agricultura familiar nos estados, para os estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. O fato da representatividade ser maior em 

número de estabelecimentos do que em área ocupada, demonstra que os produtores familiares 

destas regiões possuem propriedades menores que a média da agricultura familiar nos estados. 

 

1.4.3 Coleta dos dados 

 

A etapa de coleta dos dados do estudo foi baseada em duas amostras de 

estabelecimentos rurais distintas, que por sua vez contemplam os cinco artigos em que o 

desenvolvimento da tese é estruturado. A propriedade foi considerada como a unidade 

amostral, onde foram observadas e medidas as variáveis qualitativas e quantitativas. Foi 

aplicada uma amostragem aleatória irrestrita em uma ocasião para o primeiro dos grupos de 

estabelecimentos amostrados e uma amostragem aleatória irrestrita em múltiplas ocasiões 

para o segundo grupo. 

O primeiro grupo de estabelecimentos teve por finalidade fazer um levantamento das 

características sociais e econômicas das propriedades e analisar a relação existente entre 

produtores e o componente florestal. Os resultados obtidos desta pesquisa foram utilizadas 

para redigir os quatro primeiros artigos da tese. 

A coleta dos dados consistiu inicialmente de entrevista com o produtor, dando 

preferência para o integrante familiar que gerenciava as atividades. Através desta entrevista, 

buscou-se obter informações acerca das propriedades, onde os produtores foram questionados 

a respeito dos seguintes indicadores: área total da propriedade, ocupação do solo, número de 

famílias na propriedade, número de pessoas na propriedade, número de pessoas ativas, 

contratação de trabalhadores temporários, fontes de renda, idade dos integrantes familiares, 

nível de escolaridade, tempo que a família trabalha com florestamentos, forma de definição da 

espécie florestal, forma de  definição do espaçamento utilizado, orientação técnica sobre 

controle de formigas, participação em treinamentos com temática florestal, interesse na 

cultura florestal, uso de financiamento e fonte de recursos para plantio florestal, volume 

madeireiro consumido anualmente e sua origem, preço e fornecedor da madeira comprada. 

Após a entrevista todos os fragmentos de florestas plantadas nas propriedades foram 

inventariados. Foram obtidas informações a respeito dos florestamentos existentes, sendo 

registrado a idade e a espécie em cada fragmento. Considerou-se cada idade, espécie e forma 

de manejo como uma floresta independente, mesmo que formassem uma área contínua. 
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Para estimativa da área florestal em cada florestamento foram marcados os vértices 

com uso de GPS e, posteriormente, confeccionados mapas individuais para cada 

florestamento. O inventário florestal foi realizado através do método de amostragem de 

Prodan, com a instalação de três parcelas por floresta. 

O segundo grupo de estabelecimentos constitui-se por propriedades que implantaram 

florestamentos na safra correspondente à coleta dos dados, tendo por finalidade avaliar o atual 

estágio da silvicultura na agricultura familiar no Sul do Brasil.  

Foram quatro ocasiões de coleta, sendo avaliados plantios das safras 2011, 2012, 2013 

e 2014, em número mínimo de 150 amostras por ano. A opção por utilizar amostragem em 

múltiplas ocasiões teve por objetivo reduzir a influência das variáveis climáticas, que 

poderiam interferir nos resultados no caso de safras com condicionantes climáticas atípicas. 

Para identificação das propriedades utilizou-se o banco de dados de empresa que 

trabalha com os produtores em sistema de integração, com o registro anual dos plantios 

florestais nas propriedades. Foram avaliados somente plantios do gênero Eucalyptus, por 

serem as espécies florestais mais comumente difundidas e de maior abrangência na 

agricultura familiar do Sul do Brasil. 

A coleta das informações consistiu de entrevista com os produtores e vistoria nas áreas 

de plantio. Na entrevista buscaram-se informações acerca das técnicas silviculturais de 

implantação que os produtores empregam nos florestamentos, sendo questionados os 

seguintes temas: mês de plantio, controle de formigas cortadeiras, formas de preparo do solo, 

adoção do replantio, adubação e controle de plantas invasoras e o número de mudas plantadas. 

Na vistoria dos plantios foram observados as seguintes indicadores: densidade de 

plantio através do espaçamento, área plantada e taxa de sobrevivência das mudas. Cabe 

destacar que a etapa de coleta dos dados foi realizada entre os meses de janeiro a março do 

ano posterior ao plantio, momento que os plantios florestais já estão consolidados, sendo a 

mortalidade das mudas considerada neste momento, podendo haver perdas posteriores. 

 

1.4.4 Apresentação dos resultados 

 

Na apresentação dos resultados optou-se pela estatística descritiva, através da 

organização e classificação dos dados observados em gráficos e tabelas (FONSECA, 2008). 

Esta técnica caracteriza-se como um subsídio que permite o mais rápido entendimento das 

informações apresentadas (PEÇA, 2008), facilitando a análise crítica dos resultados. 
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Esta metodologia é aconselhável para estudos que compreendem um grande conjunto 

de dados, com muitas características sendo investigadas, pois permite comparar características 

entre vários conjuntos de informações. Além de evidenciar anomalias que não seguem a 

tendência geral do restante dos dados (REIS; REIS, 2001), permitindo que o pesquisador 

possa investigar este comportamento. 

Preferencialmente, os resultados foram apresentados na forma de gráficos por serem 

de mais fácil leitura, porém, em função do grande número de regiões consideradas no 

trabalho, foi necessário o uso de tabelas nas variáveis que continham maior quantidade de 

informações. Como exemplo, as variáveis discretas e quantitativas contínuas, em que foi 

empregada a distribuição de frequência. 

Os resultados foram apresentados de forma estratificada por região considerada no 

estudo, buscando evidenciar as diferenças existentes na produção florestal, assim como 

observar tendências semelhantes entre distintas regiões, o que facilita a compreensão dos 

motivos que levam a estes resultados. 
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2 ARTIGO 1 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DE PROPRIEDADES 

FAMILIARES EM SETE REGIÕES DO SUL DO BRASIL  

 

SOCIOECONOMIC DIAGNOSIS OF FAMILY LANDS IN SEVEN REGIONS OF 

SOUTHERN BRAZIL 

 

RESUMO 

 

Diagnósticos socioeconômicos são importantes ferramentas de planejamento. Eles permitem 

que a informação obtida seja utilizada para orientar as ações a serem tomadas. O estudo faz 

um levantamento social e econômico de propriedades familiares em sete regiões, avaliando a 

disponibilidade de área, de mão de obra, renda e nível de instrução. A amostra contemplou 

438 propriedades e a área de abrangência compreendeu 164 municípios do Sul do Brasil. Os 

agricultores possuem pequenas propriedades (72,8% < 20 ha) mas com alta porcentagem de 

aproveitamento do solo. Em média, duas pessoas trabalham ativamente nas atividades 

agrícolas. A limitada mão de obra acaba concentrada na agricultura, atividade mais rentável e 

responsável por quase 90% da renda das propriedades. Estratégias de estímulo à produção na 

agricultura familiar devem considerar sobretudo a limitação de mão de obra, pois a ocupação 

do solo mostra uma maior flexibilidade; além de também considerar o baixo nível de 

escolaridade dos produtores na maior parte com ensino fundamental incompleto. 

 

Palavras-chave: Mão de obra. Escolaridade. Uso e ocupação do solo. 

 

ABSTRACT 

 

Socioeconomic diagnoses are important planning tools. They allow that the obtained 

information are used to guide the actions to be taken. The present study is a social and 

economic survey of family lands in seven regions, assessing the area availability, labor, and 

income and education level. The sample included 438 rural lands and the coverage area 

comprises 164 cities in Southern Brazil. Rural producers have smallholdings (72.8% < 20 ha) 

but with a high percentage of the land use. On average, two people actively work in 

agricultural activities. The limited labor is focused on the agriculture, the most profitable 

activity, accounting for almost 90% of the income of these properties. Incentive strategies to 

production in the family agriculture should consider mainly the labor limitation, since the land 
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use shows greater flexibility, as well as the low level of education of producers, the majority 

with incomplete primary. 

 

Keywords: Labor. Schooling level. Use and occupation of the land. 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar por natureza forma um grupo bastante heterogêneo, seja em 

relação a acesso a mercados, disponibilidade de recursos, geração ou acumulação de renda 

(BUAINAIN et al., 2003). Para entender o contexto da agricultura familiar há de se considerar 

todos os seus elementos, incluindo a sua diversidade produtiva, tecnologias apropriadas, entre 

outros aspectos (SANTOS, 2013).  

Não é possível estabelecer estratégias eficazes de desenvolvimento agrário, sem um 

conhecimento prévio da realidade do público ao qual elas são destinadas. O planejamento de 

ações de estímulo da produção, seja agrícola, animal ou florestal, deve começar com uma 

leitura fidedigna do ambiente onde está inserida. 

Diagnósticos socioeconômicos constituem uma ferramenta com aplicação em diversas 

áreas, tendo como função principal a identificação de fatores limitantes e potencialidades da 

área ou população de estudo. Consistem na coleta de dados sobre a dinâmica e laços de 

relacionamentos entre o público estudado, informações estas que servirão de alicerce para 

elaboração de ações relativas à população alvo (MEREGE et al., 2011).O diagnóstico de 

populações é um importante instrumento para elaboração de políticas de desenvolvimento 

rural adequadas à realidade dos agricultores, pois permite a identificação dos sistemas 

produtivos e as suas principais carências. Desta forma, auxilia na elaboração de ações de 

assistência e extensão adaptadas às situações específicas de comunidades ou regiões de 

interesse. 

Além de sua aplicação como ferramenta na elaboração de políticas públicas, os 

diagnósticos também permitem novas perspectivas no âmbito acadêmico, já que de suas 

informações podem emergir novas questões científicas, readequando as linhas de pesquisa 

com bases mais próximas a realidade dos agricultores (GERHARDT et al., 2000). 

O presente estudo busca levantar informações sociais e econômicas de propriedades 

familiares no Sul do Brasil de modo que permita determinar potencialidades e limites para 

estratégias de estímulo à produção florestal. Centra-se em três pontos: a disponibilidade de 

área, com a identificação do tamanho das propriedades e o uso e ocupação do solo, a 
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disponibilidade de mão de obra, com a delimitação das principais fontes de renda que 

naturalmente terão prioridade na sua alocação, e o nível de instrução dos produtores. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em propriedades familiares da Região Sul do Brasil, nas quais 

buscou-se levantar informações sobre as condicionantes sociais e econômicas das unidades 

produtivas existentes em sete regiões pré-definidas. 

A definição da área de abrangência do estudo considerou regiões que tivessem a 

produção florestal fortemente atrelada à agricultura familiar, optando por regiões onde se 

destacasse na produção de tabaco que predominantemente é produzido nas propriedades 

familiares e demanda quantidades consideráveis de lenha. A estratificação das regiões foi 

realizada seguindo observação dos autores, agrupando microrregiões que apresentassem 

semelhanças quanta às características de relevo e produtivas na agricultura familiar. A 

definição das microrregiões seguiu a distribuição do IBGE, afim de manter critério oficial de 

regionalização. 

As regiões estudadas foram então assim definidas: PR – Sudeste Paranaense 

(englobando as Microrregiões de Irati, Lapa, Prudentópolis, Rio Negro e São Mateus do Sul); 

SC – Planalto Norte (englobando a Microrregião de Canoinhas); SC – Alto Vale (englobando 

as Microrregiões de Ituporanga e Rio do Sul); SC – Litoral Sul (englobando as Microrregiões 

de Araranguá, Criciúma e Tubarão); RS – Centro Serra (englobando as Microrregiões Santa 

Cruz do Sul e Soledade); RS – Depressão Central (englobando as Microrregiões de Cachoeira 

do Sul e São Jerônimo); e RS – Costa Doce (englobando as Microrregiões de Camaquã e 

Pelotas). 

A estrutura fundiária da Região Sul do Brasil é fortemente marcada pela agricultura 

familiar, correspondendo por 84,5% dos estabelecimentos rurais (81,6% no Paraná, 87,0% em 

Santa Catarina e 85,8% no Rio Grande do Sul). Nas regiões consideradas, a participação da 

agricultura familiar é ainda superior, compreendendo 88,6% dos estabelecimentos e 42,6% da 

área rural (IBGE, 2009). A Tabela 1 demonstra o número de estabelecimentos rurais em cada 

uma das regiões do estudo. 
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Tabela 1 - Número e área total dos estabelecimentos rurais das sete regiões estudadas no Sul 

do Brasil, segundo o IBGE. 

 

Regiões 
Propriedades familiares Propriedades não familiares 

Nº Área (ha) Nº Área (ha) 

PR - Sudeste Paranaense       35.983         432.765      4.620         596.917  

RS - Centro Serra       33.629         429.383      2.921         260.907  

RS - Costa Doce       27.312         444.650      3.809         777.683  

RS - Depressão Central       15.179         197.063      3.274         764.879  

SC - Alto Vale       16.832         284.271      1.722         136.378  

SC - Litoral Sul       24.005         321.684      3.152         207.933  

SC - Planalto Norte       13.626         210.009      2.010         374.792  

Total     166.566     2.319.824    21.508     3.119.489  

 

Fonte: IBGE (2009). 

 

O diagnóstico socioeconômico consistiu de entrevista direta com o produtor rural e 

englobou uma série de variáveis de modo a atender os objetivos propostos na pesquisa. Foram 

amostradas um total de 438 propriedades, o que representa 0,26% das propriedades familiares 

existentes e somam uma área de 6.970 ha, que equivale a 0,30% da área total das propriedades 

familiares nas regiões consideradas. Na coleta dos dados foram levantados os seguintes 

indicadores a respeito das unidades produtivas: 

 Área total da propriedade: englobando toda a unidade de produção, podendo incluir 

área de mais de uma família se as mesmas trabalham de forma conjunta no mesmo 

estabelecimento. As unidades de medidas usuais que variam de acordo com as regiões 

(hectare, alqueire) foram convertidas para hectares; 

 Ocupação do solo: porcentagem da propriedade ocupada por cada atividade, agrupadas 

em cinco classes - floresta nativa, floresta plantada, lavoura, área ociosa e potreiros; 

 Famílias na propriedade: número de grupos familiares na unidade produtiva; 

 Pessoas na propriedade: número total de pessoas domiciliadas na propriedade; 

 Pessoas ativas: número de pessoas que efetivamente dedicam-se as atividades 

agropecuárias na propriedade; 

 Trabalhadores temporários: número de pessoas externas à propriedades que precisam 

ser contratadas temporariamente em momentos críticos da safra; 

 Fontes de renda: participação de cada atividade no montante da renda anual da 

propriedade, agrupadas em sete classes - agricultura, aposentadoria, silvicultura, fruticultura, 

pecuária, salário e outros;  
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 Classes de idade: número de pessoas da propriedade em cada classe de idade 

apresentada pelo entrevistador - ≤ 10, 10|—20, 20|—30, 30|—40, 40|—50, 50|—60 e > 60 

anos; 

 Escolaridade: número de pessoas da propriedade em cada classe de instrução 

apresentada pelo entrevistador - fundamental incompleto, fundamental completo, médio 

incompleto, médio completo e superior. 

Os resultados dos indicadores foram organizados e apresentados na forma de tabelas e 

figuras. Esta forma permite um entendimento mais rápido e claro quando há um grande 

conjunto de dados, permitindo comparar resultados entre grupo de informações, além de 

evidenciar dados discrepantes. 

A intensidade amostral foi validada com base na fórmula para amostra infinitas 

descrita por Pellico Netto e Brena (1997); o cálculo foi feito em função da área média da 

propriedade, que é um indicador que define as possibilidades ou limitações de incremento nas 

forças produtivas na unidade agrícola. Considerou-se para fins de cálculo, como população 

total o número de propriedades estimado pelo IBGE nas regiões estudadas; o nível de 

probabilidade considerado foi de 99% e o erro amostral admitido de 10%. 

O erro amostral para o indicador selecionado foi de 4,07% dentro da margem aceitável 

de erro. O cálculo da intensidade amostral estabilizou o número de amostras necessárias em 

387 unidades produtivas, indicando que a amostragem de 438 propriedades foi suficiente para 

explicar os dados em nível de significância de 99%. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Ocupação do solo 

 

A área média identificada nas propriedades familiares amostradas no estudo foi de 

15,9 ha (Tabela 2), 14,2% superior à do Censo Agropecuário do IBGE de 2006 para a região 

de abrangência, que pela razão entre a área total e número de estabelecimentos indica uma 

área média de 13,9 ha. Independentemente de qualquer discussão sobre a abrangência do 

conceito de agricultura familiar (CAUME, 2009; NAVARRO, 2010) que é o enfoque do 

estudo, esta ocupa geralmente pequenas propriedades. Não que para ser familiar 

necessariamente tenha que ocupar propriedades pequenas, mas o contexto de evolução deste 

grupo de agricultores não patronais sempre foi de escasso acesso à terra (WANDERLEY, 

2001). 
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A análise da área média por região demonstra unidades produtivas menores nas 

regiões situadas na porção central do Rio Grande do Sul. Estas são regiões localizadas em 

áreas de colonização alemã e italiana e tem sofrido um intenso processo de fragmentação das 

propriedades. Enquanto isso, a região da Costa Doce, maior área média, foi povoada por 

lusitanos onde tem ocorrido um processo de concentração fundiária (SILVEIRA, 2011). Os 

resultados do estudo acabam por corroborar com estas informações da literatura quanto à 

dinâmica fundiária nestas regiões, uma vez que aproximadamente 2/3 das propriedades 

estudadas na Depressão Central do RS, possuem no máximo 10 ha, enquanto na Costa Doce 

estas propriedades não atingem 1/3 do total (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Área média das propriedades familiares das regiões estudadas no Sul do Brasil e a 

distribuição por classes de tamanho. 

 

Regiões 
Área 

(ha) 

Classes de tamanho das propriedades (ha) 

≤ 5 (%) 5|-10 (%) 10|-15 (%) 15|-20 (%) 20|-30 (%) 30|-50 (%) > 50 (%) 

PR - Sudeste Paran. 18,7  22,5 20,0 11,3 10,0 16,3 13,8 6,3 

SC - Planalto Norte 17,6  18,2 20,5 15,9 9,1 20,5 11,4 4,5 

SC - Alto Vale 18,4  5,4 18,9 29,7 18,9 10,8 13,5 2,7 

SC - Litoral Sul 15,6  10,2 42,9 14,3 8,2 14,3 6,1 4,1 

RS - Centro Serra 14,5  10,2 34,3 17,6 11,1 21,3 4,6 0,9 

RS - Depressão Cent. 10,0  28,6 38,6 15,7 7,1 5,7 4,3 0,0 

RS - Costa Doce 20,7  7,1 23,8 21,4 14,3 16,7 4,8 11,9 

Média 15,9  15,6 29,5 17,0 10,7 15,6 7,9 3,7 

 

Assumindo um valor médio de 20 ha para o módulo fiscal, constatou-se que quase 

75% das propriedades situam-se nesta faixa (Tabela 2). Conforme os resultados encontrados, 

o padrão das propriedades familiares do Sul do Brasil, nas regiões consideradas, dificilmente 

supera dois módulos. As propriedades entre 40 e 60 ha representam 3,3% do total e acima 

disso 1,6%.  

As informações obtidas para o Sudeste Paranaense assemelhou-se a outro trabalho que 

compreendeu a Região Centro Sul do Paraná, em parte sobreposto quanto à abrangência. 

Neste estudo os autores obtiveram porcentagens de 60% para propriedades de até 20 ha e 92% 

até 50 ha (CLEMENTE et al., 2010), valores levemente inferiores aos encontrados no 

presente estudo. 

Além da área total, a distribuição da ocupação do solo é importante para compreender 

as possibilidades e limitações de expansão da área de florestamento nas propriedades. 

Considerando que o florestamento deve incorporar uma cultura no contexto das propriedades 
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e não ser concorrente com as demais atividades, é natural que os estudos visando à ampliação 

da produção florestal sejam direcionados para a ocupação de áreas ociosas (KARLING; 

HOEFLICH, 2010) ou de baixo nível tecnológico. 

Nas propriedades o grau de ociosidade encontrado foi de 3,5% (Tabela 3), mas esta 

informação também se relaciona com a compreensão de ociosidade. Uma parcela significativa 

das propriedades é definida pelos produtores como potreiros. Em parte estas áreas são 

ocupadas com pastagens produtivas, configurando-se como parte integrante da formação da 

renda da propriedade, mas em sua maioria são áreas abertas mantidas de forma improdutiva 

para pecuária (CMDA, 2008) com pastoreio contínuo (SÓRIO JUNIOR, 2003) e baixa carga 

de animais. Estas áreas em parte poderiam ser convertidas em florestas plantadas sem prejuízo 

nas atividades praticadas na propriedade e tampouco na renda familiar. 

 

Tabela 3 - Distribuição da ocupação do solo das propriedades familiares das sete regiões 

estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 
Ocupação do solo 

Flor. nativa (%) Flor. plant. (%) Lavoura (%) Ocioso (%) Potreiro (%) 

PR - Sudeste Paranaense 25,7 6,7 52,4 0,4 14,8 

SC - Planalto Norte 21,3 8,9 54,4 1,7 13,7 

SC - Alto Vale 30,2 8,4 42,8 4,7 13,9 

SC - Litoral Sul 11,0 7,9 59,0 1,3 20,8 

RS - Centro Serra 25,2 3,9 52,2 4,0 14,7 

RS - Depressão Central 14,7 5,9 52,0 7,9 19,5 

RS - Costa Doce 19,4 10,0 44,5 6,6 19,5 

Média 21,7 6,9 51,5 3,5 16,4 

 

O somatório de áreas ociosas e de potreiros perfazem aproximadamente 1/5 das 

propriedades. Deve-se considerar que, neste conjunto, há algumas áreas produtivas de 

pecuária, mas o valor obtido está em consonância com outro autor que identificou mais de 

10% de áreas ociosas nas propriedades rurais do Sul do Brasil (RODIGHERI, 2000). 

Estudos no Sul do Brasil relatam que os produtores preferem converter áreas de 

pecuária para o plantio de florestas, ao invés de terras abandonadas de cultivos agrícolas 

(FONTES et al., 2003). O que pode indicar que estas áreas de potreiros talvez tenham 

potencial maior para uso florestal do que as áreas ociosas. 

A distribuição de áreas não aproveitadas por região não mostrou relação direta com a 

área média das propriedades. A região da Depressão Central Gaúcha, com as menores 

propriedades em média, superaram em 25% a taxa de áreas ociosas e destinadas a potreiros, 
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em relação aos demais usos. Enquanto no Paraná e Norte de Santa Catarina com propriedades 

maiores, as áreas passíveis de conversão ficaram próximas a 15%. 

A porcentagem de recobrimento das propriedades com vegetação nativa, 

aparentemente se relaciona com as características fisiográficas. As regiões de relevo mais 

suave possuem uma menor taxa de ocupação das propriedades com floresta nativa (SC – 

Litoral Sul e RS – Depressão Central), proporção que aumenta nas regiões de relevo 

acidentado (SC – Alto Vale e RS – Centro Serra). Provavelmente, este fato decorre da 

presença de áreas íngremes e de difícil acesso, que impossibilitou o avanço da agricultura 

(CORDEIRO; HASENACK, 2009). 

A área média da propriedade demonstra uma influência sobre a área de florestamento. 

As regiões centrais do Rio Grande do Sul apresentam a menor porcentagem da área das 

propriedades destinadas aos plantios florestais, provavelmente devido a limitações de áreas 

que tem de ser direcionadas para outras culturas, já que são as regiões de menor área por 

propriedade. Contrastando com a região da Costa Doce que, com a maior área por 

propriedade, e em média 10% do solo ocupada por florestamentos, possuem uma área 

florestal por propriedade bastante superior as demais regiões gaúchas. 

 

2.3.2 Relações de trabalho 

 

Nas propriedades, em sua grande maioria, reside uma única família (67,6% das 

propriedades), sendo que em apenas 4,6% das propriedades habita três ou mais famílias. O 

padrão é mantido em todas as regiões, variando de 91,8% (SC – Litoral Sul) a 100,0% (SC – 

Alto Vale) das propriedades com até duas famílias por propriedade. 

Há uma concentração maior de propriedades com três e quatro pessoas (Tabela 4), o 

que converge para o novo perfil que vem sendo identificado na agricultura familiar, com uma 

redução do número de integrantes por família (DIEESE, 2011). 

O valor de praticamente 1/5 das propriedades contando com mais de 5 pessoas, 

apresenta relação com o número de famílias, sendo em sua maioria propriedades em que 

residem múltiplas família. As regiões que concentram propriedades com até duas famílias, 

obtiveram valores reduzidos de propriedades com mais de cinco integrantes. Portanto, valores 

elevados desta variável não necessariamente indicam regiões com famílias mais numerosas. 
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Tabela 4 - Número de pessoas residentes e dedicadas as atividades agropecuárias por 

propriedade rural familiar das regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 
Pessoas/propriedade Pessoas ativas/propriedade 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) >5 (%) 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) >5 (%) 

PR – Sudeste Paranaense 1,2  8,3 28,6 20,2 19,0 22,6 7,2 49,4 19,3 14,5 3,6 6,0 

SC – Planalto Norte 2,2 17,4  17,4  30,4  17,4  15,2  8,9 55,6 8,9 22,2 0,0 4,4 

SC - Alto Vale 0,0  13,5  27,0  35,1  13,5  10,8  2,7 56,8 29,7 8,1 2,7 0,0 

SC - Litoral Sul 2,0  4,1  14,3  32,7  20,4  26,5  6,1 51,0 26,5 10,2 4,1 2,0 

RS – Centro Serra 0,0  11,1  24,1  23,1  17,6  24,1  4,6 50,9 22,2 14,8 5,6 1,9 

RS – Depressão Central 1,4  10,0  35,7 30,0  10,0  12,9  12,9 52,9 15,7 17,1 0,0 1,4 

RS - Costa Doce 0,0  13,6  25,0  18,2  13,6  29,5  9,1 43,2 25,0 15,9 2,3 4,5 

Média 0,9  10,7  25,3  26,0  16,2  20,8  7,3 51,1 20,6 14,9 3,0 3,0 

 

O número de pessoas nas propriedades é uma informação importante em estudos sobre 

a produção florestal na agricultura familiar, pois define a mão de obra disponível (SOUZA et 

al., 2011) que poderá atuar nas atividades silviculturais demandadas. Apesar de a maior parte 

das propriedades contarem com três e quatro pessoas, em mais de 60% dos casos no máximo 

duas pessoas efetivamente dedicam-se as atividades agropecuárias (Tabela 4, entre 

parênteses). Consequentemente aptas a trabalhar no cultivo florestal na propriedade. Outros 

trabalhos abordaram este tema e constataram que famílias mais numerosas apresentam um 

maior número de pessoas ocupadas com atividades não agrícolas (SCHNEIDER et al. 2006), 

havendo um equilíbrio no número de pessoas dedicadas à propriedade. 

É natural que a distribuição da mão de obra entre as atividades que compõem a matriz 

econômica das propriedades acabe por seguir a ordem de importância das mesmas na 

composição da renda familiar. As regiões consideradas no presente estudo têm a base 

produtiva da agricultura familiar pautada na fumicultura (POLL et al., 2013), que se 

caracteriza por baixo nível de diversificação (VARGAS; OLIVEIRA, 2012) decorrente da 

exigência de mão de obra na cultura. 

Esta peculiaridade resultou numa elevada dependência da renda dos produtores 

vinculada à atividade agrícola (Figura 1a). A maior parcela remete-se a cultura do tabaco, mas 

com importância pouco menor, também é citado o cultivo de cereais, oleaginosas e 

horticultura, principalmente nas regiões dos estados do Paraná e Santa Catarina. 

As demais fontes de renda, excluindo as culturas agrícolas, pouco destaque 

demonstraram na composição da renda das propriedades em escala regional, com uma 

contribuição máxima de 16% na região SC – Litoral Sul. Somando a pecuária e as culturas 

agrícola, a contribuição das demais atividades é inferior a 10% em todas as regiões. A 



52 

 

contribuição das florestas plantadas para a renda dos produtores familiares mostrou-se ínfima, 

chegando a um valor médio máximo de 0,8% na região do Planalto Norte. 

Este impacto diminuto dos florestamentos na renda da propriedade, em situações de 

escassez de mão de obra, pode resultar em direcionamento dos recursos para as atividades 

agrícolas (GRISA; SCHNEIDER, 2008) em detrimento das atividades silviculturais, uma vez 

que a implantação florestal se dá de forma concomitante aos cultivos de verão, gerando um 

conflito no uso do recurso (DIESEL et al., 2005). O que pode resultar em prejuízo na 

qualidade dos florestamentos por não receberem a adequada atenção requerida nas etapas de 

implantação (MACIEL et al., 2011; ROSA et al., 2006). 

 

Figura 1 - Fontes de renda das propriedades familiares (a) e propriedades com a necessidade 

de contratação de trabalhadores temporários (b); média das sete regiões no gráfico ―a‖. 

 

(a) (b)  

 

A carência de mão de obra nas propriedades familiares é proeminente nas regiões de 

Santa Catarina, onde a maior parte dos produtores não consegue executar as atividades 

empregando exclusivamente a força de trabalho familiar, necessitando contratar empregados 

temporários em algum momento da safra (Figura 1b). Cabe salientar que a contratação desta 

força de trabalho externa faz-se necessária para manter a organização de produção 

(RÖHNELT; SALAMONI, 2010), atuando não como forma substitutiva à mão de obra 

familiar, mas unindo-se a ela. 

Os resultados deste estudo para região do Paraná mostram-se de acordo com a 

literatura onde em 2009, foi identificado um percentual de 86% de propriedades familiares 

89,2 

1,8 0,3 0,2 
4,0 2,8 1,7 

0

25

50

75

100

A
g
ri

cu
lt

u
ra

A
p
o
se

n
ta

d
o
ri

a

F
lo

re
st

am
en

to
s

F
ru

ti
cu

lt
u
ra

P
ec

u
ár

ia

S
al

ár
io

O
u
tr

o
s

P
a
rt

ic
ip

a
ç.

 n
a
 r

en
d

a
 f

a
m

il
ia

r 
(%

) 

10,7 

50,0 

35,1 

26,5 
22,2 

11,4 
4,5 

21,0 

0

25

50

75

100
P

R
 -

 S
u
d

es
te

 P
ar

an
ae

n
se

S
C

 -
 P

la
n

al
to

 N
o

rt
e

S
C

 -
 A

lt
o

 V
al

e

S
C

 -
 L

it
o

ra
l 

S
u

l

R
S

 -
 C

en
tr

o
 S

er
ra

R
S

 -
 D

ep
re

ss
ão

 C
en

tr
al

R
S

 -
 C

o
st

a 
D

o
ce

M
éd

ia

P
ro

p
r.

 c
o
m

 t
ra

b
. 
te

m
p

o
rá

ri
o
s 

(%
) 



53 

 

que empregam exclusivamente mão de obra familiar (CLEMENTE et al., 2010). Em trabalhos 

na mesma região, englobando a totalidade de propriedades que cultivam florestas sem 

distinguir as propriedades familiares, a porcentagem decaiu para menos de 50%, evidenciando 

a peculiaridade da produção familiar mais independente de mão de obra externa (ROSA et al., 

2006). 

 

2.3.3 Idade e escolaridade 

 

A representatividade dos integrantes das famílias em classes de idade apresenta uma 

distribuição constante (Tabela 5), inclusive nas regiões de maior carência de mão de obra, 

demonstrando que esta lacuna não é resultado de um baixo número de pessoas 

economicamente ativas nestas regiões. 

Não houve região com grande concentração de jovens ou idosos que aponte para um 

desequilíbrio nas relações de trabalho. O número menor de pessoas na classe de idade 

superior aos 60 anos está em consonância com a baixa participação da aposentadoria na 

formação da renda das famílias. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos agricultores por classes de idade nas propriedades familiares das 

regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 
Classes de idade dos integrantes familiares (anos) 

≤10 (%) 10|-20 (%) 20|-30 (%) 30|-40 (%) 40|-50 (%) 50|-60 (%) >60 (%) 

PR - Sudeste Paranaense 15,5 14,4 19,2 15,8 15,5 11,3 8,2 

SC - Planalto Norte 9,8 18,6 17,0 20,1 16,5 11,3 6,7 

SC - Alto Vale 12,5 16,2 13,2 17,6 16,2 15,4 8,8 

SC - Litoral Sul 8,6 20,2 16,3 12,4 22,7 12,9 6,9 

RS - Centro Serra 13,1 18,3 13,7 18,3 13,3 11,6 11,6 

RS - Depressão Central 9,9 17,9 11,7 14,3 20,9 13,9 11,4 

RS - Costa Doce 14,5 11,9 18,7 10,9 14,5 17,1 12,4 

Média 12,3 17,0 15,6 15,9 16,7 12,9 9,7 

 

O grupo de pessoas com mais de 20 anos nas famílias dos agricultores correspondem a 

aproximadamente 70% do total e somente, 11,2% possui nível médio completo (Tabela 6), 

esperado para esta faixa de idade, evidenciando o baixo nível de escolaridade desta 

população. O estudo foi pautado considerando a totalidade de integrantes familiares, contudo, 

outros trabalhos, considerando apenas o produtor que dirige o estabelecimento, obtiveram 
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resultados muito semelhantes quanto ao nível de instrução dos agricultores familiares da 

Região Sul (SCHNEIDER et al., 2013). 

O nível fundamental pressupõe a capacidade do indivíduo de compreender o ambiente 

natural, social, político, tecnológico e os valores que se fundamenta a sociedade (BRASIL, 

2006), portanto sendo a fase onde é desenvolvida a consciência de cidadania e capacidade de 

convívio social. O fato de mais de 70% dos agricultores não contarem com este grau mínimo 

de instrução, pode resultar em dificuldade em buscar técnicas e recursos para aprimorar a 

produção. Da mesma forma, os esforços de assistência técnica e extensão devem considerar 

esta limitação da população, tendo que adaptar suas ações à realidade dos produtores. 

 

Tabela 6 - Escolaridade dos integrantes familiares nas pequenas propriedades rurais familiares 

das regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 

Escolaridade dos integrantes familiares 

Fundamental 

incompl. (%) 

Fundamental 

compl. (%) 

Médio 

incompl. (%) 

Médio 

compl. (%) 

Superior 

(%) 

PR - Sudeste Paranaense 68,0 10,1 6,2 14,5 1,2 

SC - Planalto Norte 66,0 18,0 4,1 10,3 1,5 

SC - Alto Vale 66,2 19,0 4,2 9,2 1,4 

SC - Litoral Sul 62,7 13,6 5,5 12,7 5,5 

RS - Centro Serra 77,5 13,7 1,9 5,8 1,0 

RS - Depressão Central 73,3 12,0 4,5 7,1 3,0 

RS - Costa Doce 74,3 15,7 3,7 4,7 1,6 

Média 70,9 13,9 4,1 9,1 2,1 

 

Estes dados trazem à tona à dificuldade dos órgãos públicos de levar o ensino básico 

ao meio rural. Cabe ressaltar ainda a importância do estímulo não só à formação básica, mas 

de focar no ensino técnico. A maior parte dos profissionais de nível técnico acaba voltando 

sua atuação para o setor do agronegócio empresarial, e pouco esforço há nas escolas de 

produzir profissionais voltados a trabalhar em escala de unidade produtiva familiar (GRITTI, 

2007). 

As ações governamentais voltadas à qualificação da agricultura familiar, apesar da 

crescente discussão acerca de comercialização e o acesso a mercados (MÜLLER, 2007), 

focam principalmente na disponibilização de crédito, que vem se mostrando eficiente para 

agregação de tecnologia às propriedades (GUANZIROLI, 2007). Contudo, os produtores 

familiares ainda pecam na aplicação de técnicas mais modernas em seus cultivos, 

demonstrando uma clara carência de assistência técnica. Autores colocam o nível técnico da 
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mão de obra num nível de importância maior em relação ao nível de mecanização 

(DELGADO, 2005). Nesse sentido, formação de profissionais em nível técnico com enfoque 

no regresso às propriedades familiares de origem, onde possam aplicar o conhecimento 

adquirido (AZEVEDO et al., 2000), pode ser uma das formas mais baratas e eficientes para 

suprir esta lacuna. 

 

2.4 CONCLUSÕES 

 

 As propriedades familiares, nas regiões estudadas, caracterizam-se por serem de 

pequenas dimensões. Sendo que a grande maioria das propriedades familiares possuem área 

total inferior a 1 módulo fiscal; 

 As propriedades demonstram uma grande taxa de aproveitamento do solo, ficando 

próximo dos 80%, com mais da metade das propriedades destinada a cultivos agrícolas. Entre 

as áreas produtivas aproximadamente 1/4 é mantida ociosa ou com atividades de baixa 

produtividade; 

 A grande maioria das propriedades é habitada por uma única família com três a quatro 

pessoas. E o número de pessoas que se dedica às atividades agrícolas na maior parte das 

propriedades é de 2 indivíduos; 

 Os cultivos agrícolas compõem quase a totalidade da geração de renda nas 

propriedades, ocupando boa parte força de trabalho. As florestas plantadas têm uma 

contribuição pequena e pouco são direcionadas para o mercado, sendo importante uma como 

fonte de renda indireta, devido ao autoconsumo; 

 Os agricultores familiares mostram carência no que diz respeito a educação básica, a 

maioria não possuem nível fundamental completo. Limitação que pode acarretar em prejuízo 

no entendimento de novas técnicas produtivas apresentadas pelos órgãos de assistência 

técnica e extensão rural. 
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3 ARTIGO 2 - PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES ACERCA DA 

PRODUÇÃO FLORESTAL 

 

PERCEPTION OF THE FAMILY PRODUCERS ABOUT FOREST PRODUCTION 

 

RESUMO 

 

A análise da atividade florestal no contexto das pequenas propriedades rurais do Sul do Brasil 

foi realizada a partir de entrevistas diretas com 438 proprietários rurais. O objetivo deste 

estudo foi diagnosticar a tradição florestal das famílias, o conhecimento técnico a respeito do 

cultivo, o interesse pelos florestamentos e a origem dos recursos para investimento em 

florestas. Geralmente, os produtores têm experiência superior à dez anos com o cultivo, 

contudo, demonstraram carências técnicas, baseando as ações em conhecimentos empíricos, 

nem sempre adequados. Aproximadamente 1/3 dos produtores não têm interesse em aumentar 

a área florestal, o que está relacionado à limitação de área nas propriedades, já que quase 90% 

dos produtores consideraram os florestamentos como atividade rentável. Observou-se uma 

pequena contribuição técnica e financeira das entidades públicas na consolidação da produção 

florestal familiar. Empresas que trabalham com os produtores em sistemas agrícolas de 

integração foram mais efetivas neste apoio. 

 

Palavras-chave: Assistência técnica. Financiamento público. Tradição florestal. 

 

ABSTRACT 

 

The analysis of forest activities in the context of the small lands of the Southern Brazil was 

carried out from direct interviews with 438 landowners. The aim of this study was diagnose 

the forest tradition of families, the technical knowledge about cultivation, the interest on 

forestation and the origin of the funds for investment in forests. In general, producers 

presented more than ten years of experience in the cultivation, nevertheless they demonstrated 

technical deficiencies and made decisions based on empirical knowledge, not always 

appropriate. Approximately one third of producers have no interest on increasing the forest 

area, which is related to area limitation on the rural lands, since almost 90% of producers 

considered the forestations as a profitable activity. It was observed a small technical and 

financial support of public entities in the consolidation of family forest production. 
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Companies working with producers in integrated agricultural systems were more effective in 

this support.  

 

Keywords: Technical assistance. Public funding. Forest tradition. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Diferentemente da agricultura empresarial, onde os bens de produção possuem uma 

conotação comercial, na agricultura familiar o trabalho da família, além da função de geração 

de produtos de valor, também envolve a integração da produção e do consumo (BELISÁRIO 

E CÂNDIDO, 2013). Isto leva a crer que a forma que os agricultores familiares relacionam-se 

com as florestas plantadas envolve situações distintas das observadas nos florestamentos 

comerciais. 

Enquanto se espera que as florestas plantadas sejam manejadas seguindo uma 

estratégia de maximização da produção e lucro, no contexto das pequenas propriedades, isto 

nem sempre é possível ou até mesmo desejável. Os florestamentos familiares cumprem um 

papel importante na manutenção das propriedades como material energético, insumo 

produtivo ou na conservação das benfeitorias. 

Como estas funções são contínuas, há uma necessidade constante de material lenhoso 

nas propriedades, tornando corriqueira a execução de cortes intermediários nas florestas 

familiares. Esta prática transforma os florestamentos em uma miscelânea de idades e formas 

de manejo, onde a relação do produtor com a produção florestal não pode ser observada 

apenas sob a ótica da máxima produção de valor. 

Uma das dificuldades em estabelecer estratégias de incentivo à produção no meio 

rural, é a falta de conhecimento sobre como os fatores produtivos já são geridos pelos atores a 

quem são destinadas. Segundo Fontes et al. (2003), uma condição básica para estruturar a 

gestão da atividade florestal é ter ciência de informações e fatos fidedignos do setor florestal, 

para que se possa lançar mão de planos e diretrizes que levem a um desenvolvimento 

sustentado. 

O entendimento das variáveis que norteiam a forma como os produtores familiares 

conduzem seus florestamentos, é importante para que agentes públicos ou privados possam 

balizar as estratégias relacionadas à produção florestal familiar. Assim, é possível levar 

conhecimentos que gerem novas oportunidades seja no campo das políticas públicas, 
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assistência técnica ou comercial, mas que considerem os fatores produtivos e econômicos das 

florestas no contexto das pequenas propriedades familiares. 

Neste estudo é descrito a forma como produtores rurais familiares de sete regiões do 

Sul do Brasil relacionam-se com a produção florestal em suas propriedades. Tendo sido 

observado, a experiência dos produtores com a cultura, avaliado o conhecimento técnico dos 

produtores acerca de atividades diretamente relacionadas ao cultivo florestal e à fonte de 

origem desta informação, analisado o interesse que a produção florestal desperta nos 

produtores e sua motivação, e por fim, é avaliado o real impacto das políticas públicas de 

estímulo financeiro à produção florestal na agricultura familiar. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O diagnóstico foi conduzido nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, estados de reconhecida vocação florestal, o que pode ser constatado no grande número de 

empresas florestais estabelecidas na região. 

Segundo a regionalização do IBGE, os três estados que compõem a Região Sul do 

Brasil, são divididos em 94 microrregiões, das quais 17 foram selecionadas para realização do 

estudo. Para seleção das microrregiões procurou-se locais que a priori demonstrassem uma 

relação estreita entre os reflorestamentos e a agricultura familiar, sendo escolhidas aquelas 

que tivessem a presença da produção de tabaco Virginia que exige quantidades consideráveis 

de lenha para secagem da cultura e é cultivado basicamente por produtores familiares. 

As microrregiões selecionadas foram agrupadas de acordo com similaridades 

fisiográficas formando sete regiões nas quais os dados são apresentados (Tabela 1). O 

objetivo da estratificação em regiões é de permitir a visualização de diferenças nos padrões 

dos produtores de origens distintas. 

A fonte de dados inicial foi obtida do Censo Agropecuário do IBGE de 2006, através 

do censo da agricultura familiar onde foi obtido o número de propriedades por microrregião. 

As sete regiões selecionadas concentram 166.566 propriedades (IBGE, 2009), tendo sido 

amostradas 0,26%, o que totalizou 438 amostras. 

A coleta de dados deu-se através de entrevistas com os produtores rurais, realizadas 

nos anos de 2013 e 2014. O questionário englobou perguntas fechadas, semiabertas e abertas, 

e o questionamento foi conduzido preferencialmente com o familiar que gerenciava as 

atividades da propriedade. Os produtores não foram informados previamente da pesquisa. 
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Tabela 1 - Regiões de abrangência do estudo e suas respectivas microrregiões definidas 

segundo o IBGE. 

 

Estado Região do estudo Microrregião 

Paraná PR - Sudeste Paranaense 

Microrregião de Prudentópolis 

Microrregião de Irati 

Microrregião de São Mateus do Sul 

Microrregião de Lapa 

Microrregião de Rio Negro 

Santa Catarina 

SC - Planalto Norte Microrregião de Canoinhas 

SC - Alto Vale 
Microrregião de Rio do Sul 

Microrregião de Ituporanga 

SC - Litoral Sul 

Microrregião de Tubarão 

Microrregião de Criciúma 

Microrregião de Araranguá 

Rio Grande do Sul 

RS - Centro Serra 
Microrregião de Soledade 

Microrregião de Santa Cruz do Sul 

RS - Depressão Central 
Microrregião de Cachoeira do Sul 

Microrregião de São Jerônimo 

RS - Costa Doce 
Microrregião de Camaquã 

Microrregião de Pelotas 

 

As propriedades amostradas possuem em média 15,9 ha, sendo a grande maioria 

(72,8%) com menos de 20 ha. Em média, os florestamentos ocupam 6,9% das propriedades, 

com uma porcentagem mais alta nas Regiões Catarinenses e menor no Rio Grande do Sul, a 

exceção da região RS – Costa Doce com a maior taxa de ocupação do solo com florestas 

plantadas (10,0%). 

A entrevista abordou uma série de indicadores que pudessem demonstrar a forma que 

a produção florestal é percebida no âmbito da agricultura familiar. As quais estão a seguir 

descritas. O levantamento foi realizado nas quinze regiões compreendidas pelo estudo, sendo 

levantadas as seguintes questões: 

 Tradição florestal: tempo que a família trabalha com florestas plantadas agrupado em 

classes apresentadas pelo entrevistador - ≤ 5, 5|—10, 10|—15, 15|—20 e > 20 anos; 

 Definição da espécie utilizada: pergunta aberta, buscando compreender os principais 

motivos que levam o produtor a definir a espécie florestal; 

 Definição do espaçamento utilizado: pergunta aberta, buscando compreender os 

principais motivos que levam o produtor a definir o espaçamento de plantio empregado; 

 Orientação técnica sobre controle de formigas: pergunta semiaberta, com intuito de 
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identificar a presença de assistência técnica e, nos casos positivos, descrição da fonte da 

assistência; 

 Participação em treinamentos: pergunta fechada, com intuito de quantificar os 

produtores que já participaram de eventos com temática florestal; 

 Rentabilidade dos florestamentos: pergunta semiaberta, com intuito de obter 

percentuais de produtores que consideram o investimento em florestamentos rentáveis, e de 

acordo com a resposta positiva ou negativa, a descrição dos motivos; 

 Comercialização de produtos florestais: pergunta fechada, onde os produtores foram 

questionados quanto à venda de madeira oriunda da propriedade; 

 Interesse na expansão dos florestamentos: pergunta fechada, com intuito de obter o 

percentual de produtores que demonstram interesse em expandir a área florestal na 

propriedade; 

 Pronaf Florestal: pergunta fechada, com intuito de identificar o conhecimento dos 

produtores familiares do programa Pronaf Florestal; 

 Fonte dos recursos: identificação da origem dos recursos destinados ao plantio das 

florestas. 

Os resultados foram organizados em gráficos e tabelas, método aconselhável quando 

se trabalha com grande número de características sendo pesquisadas. Também foram 

apresentados de forma individualizada para cada região considerada no estudo, de forma a 

evidenciar diferenças e semelhanças na forma como os produtores de regiões diferentes 

entendem a questão florestal. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cultivo de florestas plantadas não é algo novo na realidade destes produtores, sendo 

que a maior parte das famílias trabalha com florestamentos a mais de 10 anos (Tabela 2). A 

forte atuação do setor do tabaco junto dos agricultores familiares pode ser a explicação destes 

resultados, com suas políticas de estímulo à produção florestal que vêm sendo empregadas há 

algumas décadas (FARIAS, 2010), decorrentes da importância da lenha como insumo da 

cultura (SCHOENHALS et al., 2009). 

As famílias trabalham com florestamentos há mais tempo nas regiões de temperatura 

mais amena, reservando às regiões de altitude mais elevada, sujeitas a invernos mais 

rigorosos, uma tradição florestal recente. Isto pode ser explicado pela introdução de espécies 
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florestais de alta produtividade tolerantes à ocorrência de geadas há poucos anos, que trouxe 

novas possibilidades para regiões que não tinham alternativas viáveis que justificassem o 

investimento em florestamentos. Trabalhos da década de 1990 destacavam o baixo interesse 

dos produtores para silvicultura no Planalto Catarinense, restringindo-se a experiências com 

araucária entre os que tinham interesse em comercializar madeira, não havendo ações 

silviculturais com direcionamento ao atendimento da demanda própria (CECCON, 1991). 

Esta região é a única com índice superior a 50% dos produtores com uma tradição florestal 

inferior a 10 anos. 

 

Tabela 2 – Distribuição em classes de tempo que as famílias rurais das regiões estudadas no 

Sul do Brasil trabalham com plantios florestais (pequenas propriedades). 

 

Regiões 
Tradição florestal da família (anos)  

≤ 5 (%) 5|—10 (%) 10|—15 (%) 15|—20 (%) > 20 (%) 

PR - Sudeste Paranaense 6,3 38,8 21,3 13,8 20,0 

SC - Planalto Norte 8,7 45,7 17,4 8,7 19,6 

SC - Alto Vale 8,1 37,8 27,0 10,8 16,2 

SC - Litoral Sul 5,6 16,7 19,4 5,6 52,8 

RS - Centro Serra 6,0 31,3 19,3 12,0 31,3 

RS - Depressão Central 18,6 20,9 18,6 7,0 34,9 

RS - Costa Doce 5,4 24,3 8,1 10,8 51,4 

Média 8,0 32,0 19,1 10,5 30,4 

 

Apesar de poucos produtores justificarem a escolha da espécie baseado na resistência à 

geada (Figura 1a), o fato de praticamente 40% relatarem a precocidade como principal razão 

para definição, justifica o cultivo florestal ter sido popularizado mais recentemente nas 

regiões frias. As regiões da Depressão Central Gaúcha e Litoral Sul Catarinense possuem os 

maiores índices de produtores com longa tradição florestal, exatamente as regiões que 

reuniam características climáticas que permitiam a produção das primeiras espécies de 

eucalipto de alta produtividade disponíveis, mais suscetíveis a situações de frio intenso. 

As instituições citadas pelos produtores como responsáveis por indicações que os 

fizeram optar pela espécie a ser cultivada foram: Afubra (Associação dos Fumicultores do 

Brasil), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Epagri (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e MPA (Movimento dos 

Pequenos Agricultores). Estas instituições que se esperava grande representatividade pelo 

papel que ocupam na assistência técnica junto aos agricultores familiares do Sul do Brasil, 

pouco contribuíram nesta questão. Em compensação, aparecem com maior importância na 
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assistência técnica florestal a atuação de empresas privadas, sobretudo as que trabalham com 

os produtores em sistemas de integração, que atuam de forma mais próxima dos produtores. 

Ainda na Figura 1a, em relação ao item função do uso, são os produtores que definem 

a espécie em função do emprego principal da madeira na propriedade, optando por espécies 

que, na sua visão, adaptam-se melhor para a produção de lenha ou tora. No item legislação, 

refere-se a produtores que passaram a plantar florestas exóticas devido à impossibilidade de 

utilizar madeira nativa para suprir as necessidades da propriedade (BRASIL, 2006), não tendo 

um motivo específico na escolha da espécie exótica empregada. 

A escolha da espécie estar fundamentada em critérios técnicos é importante para evitar 

resultados negativos tanto técnico como ambientalmente, o que acaba gerando falsos juízos a 

respeito das florestas exóticas de rápido crescimento, tanto perante a ambientalistas, quanto 

frente a produtores e à sociedade em geral (SILVA; MARIN, 2010). 

 

Figura 1 - Principais motivos alegados pelos produtores familiares para definição da espécie 

(a) e espaçamento (b) nos plantios florestais; média das sete regiões estudadas. 

 

(a) (b)  

 

Sobre o controle das formigas cortadeiras em florestamentos, 83,3% dos produtores 

afirmaram nunca ter recebido orientação técnica sobre o assunto, embora esta constitui-se em 

importante fase da implantação florestal (CANTARELLI, 2005; MARSARO JUNIOR et al., 

2007; WILCKEN et al., 2008). As instituições oficiais de assistência técnica mostram pouca 

contribuição, com 4,2% dos produtores tendo recebido alguma orientação a respeito deste 
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assunto. Foram citados a Afubra, Cedejor (Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural), 

Emater, Epagri, MPA, Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e sindicatos rurais. 

Em relação à definição do espaçamento de plantio as indicações de empresas ainda 

prevalecem sobre a assistência técnica oferecida pelas instituições oficiais de extensão rural 

(Figura 1b), demonstrando a baixa capacidade destas de atingir os agricultores familiares no 

que se refere à questão florestal. 

Resultados semelhantes foram identificados na região central do Segundo Planalto 

Paranaense, onde proprietários que receberam assistência técnica afirmaram em 54,22% dos 

casos serem apoiados por empresas e 9,64% ter apoio da Emater (ROCHADELLI et al., 

2008). De forma contrária, na mesma região outros autores identificaram um nível de 

assistência técnica de 66,66%, destes 39,39% por meio da Emater e 27,27% de empresas 

(ROSA et al., 2006), estando esta diferença talvez no público amostrado, devido à presença de 

programas de fomento florestal na região. 

A grande maioria dos produtores fazem os plantios florestais sem critério técnico. 

Plantam de forma aleatória baseado em algum padrão empírico que vem sendo passado pelas 

gerações ou, na maior parte das vezes, com base no número de mudas adquiridas que 

posteriormente ajustam à área disponível; um contrassenso, já que deveriam adquirir as mudas 

de acordo com a área reservada para florestamento. 

Esta falta de conhecimento técnico se justifica pelo fato de menos de 1/4 dos 

produtores terem participado de algum treinamento sobre plantio florestal (Figura 2a), 

contudo este valor ainda é muito superior a real contribuição dos treinamentos na definição 

das práticas florestais empregadas nas propriedades familiares.  

Os mais altos níveis de participação em treinamentos coincidiram com regiões que 

possuem tradição florestal (PR – Sudeste Paranaense, SC – Planalto Norte e SC – Vale do 

Itajaí), com presença marcante de empresas de base florestal no mercado. Isto indica que as 

condições da economia em que o produtor está inserido podem influir não somente na 

oportunidade de treinamentos, como no interesse de participar deste tipo de evento. Porém o 

índice obtido nas regiões PR – Sudeste Paranaense e SC- Planalto Norte com vocação 

florestal latente, não foi muito superior às regiões com tradição florestal menor. 

A baixa participação em treinamentos também evidencia a dificuldade das instituições 

de extensão em atender os agricultores familiares, visto ainda que, boa parte dos cursos é 

ministrada por empresas privadas. Todavia, nenhuma destas instituições de extensão tem um 

enfoque exclusivo na questão florestal e acabam por atender a demanda de outras culturas. 
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Figura 2 - Porcentagem de produtores que já participaram de treinamentos sobre 

florestamentos (a) e que consideram florestas plantadas um investimento rentável (b) no Sul 

do Brasil. 

 

(a) (b)  

 

Mas há um interesse dos produtores pelas florestas plantadas que justifica este esforço 

(Figura 2b). Um estudo com produtores do Segundo Planalto Paranaense identificou que a 

Emater era responsável por 54,6% da assistência que os produtores recebiam sobre as 

lavouras, 66,9% da assistência da atividade da pecuária, enquanto a representatividade na 

assistência técnica florestal era de 17,8% (ROCHADELLI et al., 2008). Especificamente no 

que toca à assistência florestal, o mesmo autor conclui que os micro e pequenos produtores 

eram os que menos tinham acesso ao serviço de assistência técnica. Evidenciando um 

contrassenso, onde a assistência técnica privilegia produtores com maior capacidade de 

buscarem orientação por si, em detrimento do público com acesso mais limitado ao 

conhecimento. 

O índice de produtores que consideram o investimento em florestas plantadas um bom 

negócio é muito alto (Figura 2b). Dentre os poucos que não consideram, 51,2% alegam um 

baixo retorno financeiro ou a possibilidade de retorno maior com culturas alternativas e 

22,0%, afirmam não ter as condições necessárias para o cultivo, seja por carência de mão de 

obra, implementos ou área que faça o investimento valer a pena, não se tratando, portanto, de 

um preconceito com os florestamentos. Isto demonstra que os produtores familiares veem 

com bons olhos o plantio florestal, a despeito das campanhas difamatórias contra o plantio de 

espécies arbóreas exóticas. 
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Os principais motivos citados entre os produtores que consideram florestas plantadas 

rentáveis foram atender a demanda da propriedade (70,6%), o retorno econômico (32,6%) e o 

aproveitamento de áreas ociosas (9,7%), destacando que, em alguns casos, mais de um motivo 

foi alegado pelo mesmo produtor. A mesma ordem de importância foi apontada em estudo 

realizado em Minas Gerais, onde a madeira é importante na agricultura para secagem dos 

grãos de café e pasteurização do leite (FONTES et al., 2003). Os autores observaram que o 

abastecimento da propriedade correspondeu a mais da metade dos casos (54,7%), seguido do 

aumento da renda familiar (21,9%) e o aproveitamento de áreas ociosas (7,8%). 

Em contraposição, um estudo realizado com produtores participantes de programas de 

fomento florestal, onde a madeira era direcionada ao mercado e não à propriedade, os 

produtores investiam em florestamentos sobretudo para a utilização de áreas ociosas 

(OLIVEIRA, 2003). Isto explica o menor interesse dos produtores familiares em 

florestamentos baseados no retorno financeiro, pois apesar de considerarem um investimento 

rentável, esta aceitação advém mais de uma necessidade do que uma visão comercial. Ao 

contrário dos produtores de baixa demanda de madeira que implantam como alternativa de 

renda em locais desocupados. 

A porcentagem média de produtores que comercializam madeira não chega a 15% 

(Figura 3a). Este resultado está em consonância com os 70% que citam a demanda da 

propriedade como motivador ao cultivo florestal, evidenciando ainda mais o fato da produção 

florestal familiar ser mais direcionada para atender o consumo interno da propriedade. 

As regiões catarinenses apresentam maior participação de produtores que oferecem 

madeira ao mercado, podendo ser motivado tanto por um maior contingente de propriedades 

com excedente de madeira, como também por condições mais atrativas ao comércio de 

produtos florestais. 

A aceitação dos produtores pelas culturas florestais (Figura 2b) não representou na 

mesma proporção um interesse em expandir a área de florestamentos (Figura 3b). A maior 

parte dos produtores tem interesse em aumentar a área florestal, mas em algumas regiões este 

interesse é menor, cabendo neste caso fazer uma análise específica da região, considerando a 

demanda de madeira, a base florestal já implantada e área disponível nas propriedades. 
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Figura 3 - Porcentagem de propriedades familiares que comercializaram madeira (a) e 

interesse demonstrado em aumentar a área florestal (b) nas sete regiões estudadas. 

 

(a) (b)  

 

A região SC – Litoral Sul apresenta a maior participação de propriedades que vendem 

madeira, mas se destaca principalmente pelo baixo interesse dos produtores em aumentar a 

área florestal. Foi observado que a maior parte dos produtores desta região considera 

florestamentos como culturas rentáveis, sendo portanto a motivação para este resultado 

provavelmente devido a uma saturação das áreas disponíveis para cultivo florestal. Neste 

aspecto ainda há de se considerar que esta região caracteriza-se por apresentar um relevo 

plano a suavemente ondulado, sendo assim poucas áreas não são agricultáveis, tornando as 

florestas plantadas concorrente por espaço com a agricultura.  

O aumento da área florestal nas propriedades da agricultura familiar esbarra além da 

limitação de área, considerando que quase 2/3 das propriedades possuem menos de 15 ha, 

também na disponibilidade de recursos. Considerando todas as regiões, 53,5% dos produtores 

afirmaram conhecer o Pronaf Florestal, melhor alternativa de financiamento para o plantio de 

florestas no âmbito da agricultura familiar atualmente (BRASIL, 2014), com maior 

conhecimento na região RS – Depressão Central (72,1%) e menor nas regiões catarinenses, 

em média 41,6% dos produtores. No entanto, apesar da maior parte dos produtores 

conhecerem, o uso de fontes de financiamento público para o plantio de florestas é mínimo 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Fonte de recurso para o plantio de florestas dos agricultores familiares das regiões 

estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 
Origem dos recursos 

Próprio (%) Empresa (%) Financiamento (%) 

PR - Sudeste Paranaense 57,7 42,3 0,0 

SC - Planalto Norte 93,5 6,5 0,0 

SC - Alto Vale 94,4 5,6 0,0 

SC - Litoral Sul 87,1 6,5 6,5 

RS - Centro Serra 61,6 34,2 4,1 

RS - Depressão Central 67,5 32,5 0,0 

RS - Costa Doce 55,9 44,1 0,0 

Média 71,0 27,5 1,5 

 

Mesmo com a possibilidade de obter financiamento com taxa de juros subsidiadas e 

prazo de carência compatível com o tempo de retorno do investimento florestal, o interesse 

dos agricultores familiares por esta fonte de recursos é pequena. O motivo está atrelado à 

burocracia do processo, pois é necessário a elaboração de projetos, o que desestimula os 

produtores familiares, principais alvos do programa (MENDES, 2005). Em outras regiões foi 

observado que o uso do crédito agrícola é proporcional ao tamanho da propriedade (FONTES 

et al., 2003) que vai ao encontro dos resultados obtidos, ou seja, baixa adesão nestes 

programas como fonte de subsídio à produção florestal nas pequenas propriedades. 

Rosa et al. (2006) abordou a dificuldade por parte de produtores de acessar os 

programas de financiamento florestal, levantando, entre os pontos principais, a garantia real 

exigida, a exigência legal de enquadramento ambiental da propriedade e a burocracia 

operacional dos programas. 

Aparece como elemento importante no estabelecimento da base florestal da agricultura 

familiar no Sul do Brasil, a atuação das empresas do ramo agropecuário que trabalham em 

sistemas integrados com os produtores. Apesar da maior parte das florestas serem implantadas 

com recursos próprios, uma parte significativa advém dos programas destas empresas. 

Aparentemente o produtor, ao não dispor de recursos, prefere esta opção ao 

financiamento público. Apesar de ter uma taxa de juros maior e o pagamento ser feito no 

curto prazo, a facilidade de acesso com a contratação e o recebimento dos insumos na 

propriedade, livre de trâmites burocráticos, além de o pagamento ser realizado com a própria 

produção atrai os produtores para esta opção. 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

 As propriedades familiares possuem uma longa relação com a produção florestal. As 

regiões que apresentam uma produção florestal mais recente são as de clima mais frio, devido 

à introdução de espécies de alta produtividade adaptadas a estas condições ter ocorrido há 

poucos anos; 

 Os produtores familiares demonstram carências técnicas na condução dos 

florestamentos. A maior parte definem o espaçamento inicial de plantio sem um critério 

técnico, embasando-se em parâmetros empíricos, apesar da distribuição das espécies ser 

coerente com as condicionantes climáticas; 

 A assistência técnica florestal ofertada à agricultura familiar é carente, onde menos de 

¼ dos produtores já participaram de eventos técnicos com temática florestal; 

 A participação de associações e instituições oficiais de extensão é muito pequena na 

assistência técnica florestal, aparecendo com destaque maior empresas do setor agropecuário 

que trabalham em sistemas de integração com as propriedades familiares. Mesmo assim, com 

pouca influência na forma como os produtores conduzem os florestamentos; 

 A maioria dos produtores consideram os florestamentos rentáveis e demonstram 

interesse em aumentar a área florestal; 

 Os plantios geralmente são feitos com recursos próprios, seguido pelos florestamentos 

financiados pelas empresas de integração. Os produtores familiares, em sua maioria, 

conhecem mecanismos de financiamento público para produção florestal familiar, mas poucos 

fazem uso.  
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4 ARTIGO 3 - CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO MADEIREIRO NAS 

PROPRIEDADES FAMILIARES DO SUL DO BRASIL 

 

CHARACTERISTICS OF WOOD CONSUMPTION IN FAMILY LANDS OF 

SOUTHERN BRAZIL 

 

RESUMO 

 

Este estudo foi conduzido através de entrevistas em 438 propriedades familiares dos três 

estados do Sul do Brasil, abrangendo uma área de 164 municípios. Objetivou descrever o 

consumo madeireiro na agricultura familiar quanto a sua dimensão, origem da madeira e 

relacionamento com o mercado. Os produtores familiares apresentaram uma alta demanda por 

madeira nas regiões estudadas, resultado fortemente influenciado pela exigência energética na 

secagem das culturas agrícolas, sobretudo o tabaco. Os produtores fazem uso recorrente do 

mercado para abastecer as suas propriedades, tendo a agricultura familiar nestas regiões um 

perfil mais consumidor do que de fornecedor. Verificou-se que nas regiões de maior carência 

madeireira na agricultura familiar, o valor de mercado da madeira atinge valores mais altos, 

devido em parte a atuação de vendedores especializados, que trazem madeiras de outras 

regiões agregando o custo do frete no valor final do produto. 

 

Palavras-chave: Lenha. Mercado madeireiro. Preço da madeira. 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted through interviews in 438 family lands of the three states of South 

of Brazil, covering an area of 164 cities. The aim was to describe the wood consumption in 

family agriculture as its extent, wood origin and relationship with the market. Family 

producers presented a high demand for wood in the studied regions, a result strongly 

influenced by the energy requirement for drying of crops, especially tobacco. Producers make 

recurrent use of the market to supply their lands with wood, having the family agriculture in 

these regions a profile more consumer than provider. It was verified that, in the regions with 

the highest wood shortage in the family agriculture, the market value of the wood reached the 

highest values, which was related in parts to the work of specialized vendors who bring wood 

from other regions adding the cost of shipping the end product value. 

 

Keywords: Firewood. Wood market. Price of wood. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Os produtores familiares possuem uma alta dependência dos recursos naturais 

disponíveis na sua propriedade e entorno, possuindo uma lógica de uso própria para estes 

recursos de modo a garantir a manutenção das atividades desenvolvidas pela família (LOPES, 

2006). Tratando-se de fontes energéticas, a madeira constitui-se no elemento básico para a 

manutenção das atividades cotidianas dos agricultores. 

A madeira tem várias aplicações nas propriedades rurais, tanto como insumo 

energético nas residências e na secagem das culturas agrícolas, quanto elemento estrutural das 

propriedades na forma de postes, moirões e na construção e manutenção de benfeitorias.  

Os agricultores familiares em especial possuem uma relação estreita com os produtos 

madeireiros, tendo em vista a dificuldade maior deste grupo em utilizar fontes alternativas que 

exigem maior grau de investimento. Além disso, a madeira apresenta a vantagem de ter uma 

distribuição descentralizada estando disponível em praticamente todos os lugares, o que é 

importante para agricultura familiar que geralmente mantém relações comerciais e de 

abastecimento em uma escala regional. 

Pela importância da madeira nas atividades cotidianas das propriedades, é interessante 

que ela esteja prontamente disponível, tendo em vista que comumente há uma demanda 

contínua deste recurso no meio rural. A existência de uma estrutura de produção madeireira 

dentro da propriedade é benéfica para sanar esta necessidade, além de reduzir os riscos de 

uma possível carência do recurso no mercado. 

A necessidade de aquisição da madeira de agentes externos ainda traz como 

consequência negativa a evasão de recursos das propriedades, que dependendo da quantidade 

demandada pode ser significativa na renda das famílias rurais. Há de ser levado em conta que 

se trata de um recurso que dificilmente possa ser dispensado, sendo neste caso um custo 

recorrente e obrigatório nas propriedades. 

Apesar desta importância notória da madeira na manutenção das atividades familiares 

e produtivas das propriedades, pouco conhecimento é gerado sobre a real dimensão do 

consumo no contexto rural familiar. Sobretudo quando se refere à lenha, onde poucas 

estatísticas de consumo são disponíveis já que a produção e colheita muitas vezes é efetivada 

pelo próprio agricultor (VALE et al., 2003). 

A carência de estudos com enfoque na regulação dos estoques madeireiros nas 

propriedades rurais contribui para um desequilíbrio na oferta de madeira nas propriedades 

(MATA, 2000). Para o autor são necessárias pesquisas que abordem a evolução do consumo, 
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de modo a obter-se diagnósticos sobre o uso e manutenção do elemento madeireiro nas 

propriedades. 

Diante desta problemática, este estudo consiste em uma caracterização do consumo 

madeireiro das pequenas propriedades rurais familiares da Região Sul do Brasil, através da 

avaliação do consumo total de madeira, as funções as quais a madeira é destinada, a origem 

da madeira que abastece as propriedades, a caracterização dos fornecedores e a análise das 

condições do mercado de madeira. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi conduzido em pequenas propriedades familiares da região Sul do Brasil, 

contemplando os três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A pesquisa ficou 

restrita às regiões de produção do tabaco Virginia devido à importância que a madeira tem 

como insumo desta cultura, sendo a produção florestal um elemento importante na estrutura 

produtiva da agricultura familiar nestas regiões. 

A área de abrangência cobre três núcleos isolados fisicamente: o primeiro mais ao 

norte estende-se desde o município de Prudentópolis no Paraná até a região alta do Vale do 

Itajaí em Santa Catarina, passando pelo sul do Primeiro e Segundo Planalto Paranaense e 

Planalto Norte Catarinense; a segunda área compreende o Sul de Santa Catarina, de Santa 

Rosa de Lima até o município de Passo de Torres na divisa com o Rio Grande do Sul; e o 

terceiro compreende uma área que vai desde a porção central da Borda do Planalto Meridional 

próximo à Soledade, até o sul do Escudo Sul-Riograndense, incluindo a Depressão Central e a 

porção leste do Escudo. 

Como critério de delimitação da área foi utilizado a divisão em microrregiões do 

IBGE, que engloba regiões com especificidades quanto à estrutura de produção (IBGE, 1990), 

considerando critérios de homogeneidade e de interdependência (DINIZ; BATELLA, 2005). 

Foram selecionadas 17 microrregiões que foram agrupadas conforme similaridades 

fisiográficas em sete regiões. Estas sete regiões são formadas por microrregiões isoladas ou 

associação de várias delas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Divisão da área de abrangência do estudo em regiões, conforme características 

fisiográficas e considerando as microrregiões definidas pelo IBGE. 

 

Região Microrregiões englobadas Critério considerado 

PR – Sudeste Paranaense 
Irati, Lapa, Prudentópolis, Rio 

Negro e São Mateus do Sul 

Relevo suave a ondulado do 

Planalto Meridional do PR 

SC – Planalto Norte Canoinhas 
Relevo suave a ondulado do 

Planalto Meridional de SC 

SC – Alto Vale Ituporanga e Rio do Sul 
Regiões de relevo ondulado 

do Alto Vale do Itajaí 

SC – Litoral Sul 
Araranguá, Criciúma, e 

Tubarão 

Área costeira de relevo plano 

a suavemente ondulado 

RS – Centro Serra Santa Cruz do Sul e Soledade 
Região serrana nas encostas 

sul do Planalto Meridional 

RS – Depressão Central 
Cachoeira do Sul e São 

Jerônimo 

Relevo suavemente ondulado 

nas planícies do Baixo Jacuí 

RS – Costa Doce Camaquã e Pelotas 
Relevo ondulado na porção 

leste do Escudo Cristalino 

 

A amostra contempla 164 municípios, destes 84 encontram-se no estado de Santa 

Catarina, 58 no Rio Grande do Sul e no Paraná 22 municípios. Segundo IBGE (2009) estas 17 

microrregiões correspondem a 19,6% dos estabelecimentos rurais familiares da Região Sul. 

Dentro da área de abrangência, a agricultura familiar representa 88,6% das propriedades 

rurais existentes. 

Como critério de amostragem considerou-se a propriedade rural como unidade 

amostral básica, sendo feita a coleta dos dados no período compreendido entre o meses de 

julho de 2013 a março de 2014. Foi realizado uma amostragem aleatória irrestrita em única 

ocasião, sendo amostrados um total de 438 propriedades familiares.  

Nas propriedades amostradas foi conduzida uma entrevista com os produtores 

envolvendo questões relativas ao consumo de madeira nas propriedades familiares. Os tópicos 

abordados na entrevista, assim como as especificidades consideradas em cada questão, estão a 

seguir descritas: 

 Madeira consumida: volume total de madeira consumida na propriedade durante a 

última safra, em metro estéreo; 

 Origem da madeira: porcentagem da madeira consumida proveniente de origem 

própria ou comprada na última safra; 

 Preço da madeira: valor pago pelo metro estéreo da madeira comprada (Obs.: o 

resultado do investimento médio em madeira nas propriedades familiares foi obtido pela razão 

entre o volume médio de madeira comprada pelo preço médio da madeira nas regiões 
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consideradas); 

 Fornecedores da madeira: fonte de origem da madeira comprada, classificando os 

fornecedores em produtores e rurais e vendedores especializados no comércio de madeira; 

 Distância da madeira comprada: distância de origem da madeira adquirida pelos 

produtores em classes apresentadas pelo entrevistador - ≤ 50 km, 50|—100 km, e > 100 km. 

O uso do metro estéreo como medida de volume justifica-se por ser parâmetro 

empregado pelos agricultores em todas as regiões estudadas. Recomenda-se para fins de 

conversão dos resultados do presente trabalho para metro cúbico, o emprego de um fator de 

cubicação de 0,72, fator médio resultante de diferentes fontes (BARROS et al., 2008; LIMA 

et al., 2012; LISBOA et al., 2009). 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados, sendo que todos os resultados foram 

estratificados e expostos por região do estudo, de modo a permitir a observação de 

discrepâncias no comportamento dos produtores no que tange ao consumo de madeira nas 

distintas regiões. 

Para avaliar o grau de confiabilidade dos resultados obtidos no estudo foi realizada 

uma verificação da intensidade amostral para o parâmetro consumo de madeira por 

propriedade. Esta variável foi a escolhida por ser indicativo da importância do componente 

florestal na conjuntura familiar. O nível de probabilidade considerado na análise foi de 99% e 

o erro amostral admitido de 10%. 

A análise indicou um erro amostral de 2,4%, e o cálculo da intensidade amostral 

apontou que um número de 137 amostras seriam suficientes para explicar os dados num nível 

de confiança de 99%. O cálculo foi feito com base na fórmula para amostras infinitas 

(PELLICO NETTO; BRENA, 1997), considerando uma população de 166.566 

estabelecimentos rurais existentes na área de abrangência do estudo (IBGE, 2009). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Consumo madeireiro 

 

Os resultados apontam para um expressivo consumo de madeira entre os agricultores 

familiares nas regiões estudadas. Isto já era esperado pelo fato da produção de tabaco ser a 

base da economia rural familiar nestas regiões (POLL et al. 2013), cultura esta que demanda 

volumes expressivos de madeira na cura das folhas (SCHUCK, 2012). 
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Com isso, dos 84,4 m
st
.ano

-1
 de madeira consumida em média pelos produtores 

(Tabela 2), 87,8% é consumida na forma de lenha para secagem de produtos agrícolas, 

predominantemente o tabaco. Reservando um consumo médio 10,3 m
st
.ano

-1
 de madeira nas 

demais aplicações da propriedade, destacando-se o consumo doméstico de lenha na 

preparação de alimentos e madeirame para construção de galpões. O valor é inferior ao 

identificado em Minas Gerais de 11,65 m
st
.ano

-1
 (FONTES et al., 2003), valor que convertido 

seria superior a 15 m
st
.ano

-1
. Contudo, esta região apresenta algumas propriedades produtoras 

de café, que a exemplo do tabaco emprega a lenha na secagem, o que pode aproximar as 

estimativas de consumo doméstico. 

 

Tabela 2 - Volume médio e fonte de origem da madeira consumida pelas propriedades 

familiares das regiões estudadas no Sul do Brasil. 

  

Regiões Consumo médio (m
st
.ano

-1
) 

Origem da madeira 

Própria (%) Comprada (%) 

PR - Sudeste Paranaense 83,0 81,4 18,6 

SC - Planalto Norte 85,2 81,2 18,8 

SC - Alto Vale 88,8 72,1 27,9 

SC - Litoral Sul 100,9 36,9 63,1 

RS - Centro Serra 77,5 56,3 43,7 

RS - Depressão Central 75,3 26,3 73,7 

RS - Costa Doce 95,4 49,5 50,5 

Média 84,4 57,0 43,0 

 

O consumo doméstico não influencia muito na variação do consumo de madeira entre 

as regiões estudadas, sendo a diferença observada resultado principalmente da variação na 

demanda madeireira para secagem das culturas agrícolas. Apesar de todas as regiões terem 

uma estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades, as regiões Centro Serra e 

Depressão Central passam por um processo de fragmentação maior das propriedades 

(SILVEIRA, 2011) tendo propriedades menores que as demais regiões. Isto contribui para 

este menor consumo de madeira tendo em vista as restrições para expansão da produção 

agrícola, devido a limitação de áreas. 

A informação de que pouco mais da metade da madeira consumida pelos agricultores 

é produzida na propriedade, justificaria um interesse em expandir a área florestal das 

propriedades familiares. À exceção das regiões estudadas do planalto do Paraná e Santa 

Catarina, há uma defasagem expressiva entre o consumo e a capacidade dos produtores em 

produzir a própria madeira, que se mostra como um insumo importante na manutenção das 

atividades das propriedades. 
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Vários autores abordam o potencial das florestas plantadas somente pela capacidade 

de geração de renda nas pequenas propriedades por uma visão do mercado, considerando a 

madeira como uma fonte de renda adicional para propriedade. Contudo, o quadro atual aponta 

para madeira como uma importante fonte de evasão de recursos das propriedades, sendo 

necessárias medidas inicialmente voltadas para reverter este quadro onde a agricultura 

familiar se apresenta como consumidor. 

 

4.3.2 Preço de mercado 

 

Outra variável de influência dos produtores em relação à produção florestal são as 

condições do mercado, estando os preços abaixo do custo de oportunidade pode tornar mais 

interessante ao produtor abastecer-se com madeira de terceiros do que ter de arcar com os 

custos de florestamentos próprios. A madeira comprada apresenta a vantagem de ser entregue 

pronta na propriedade, dispensando o emprego da mão de obra familiar nas fases de 

implantação e colheita, a qual pode ser direcionada para as demais atividades da propriedade. 

Há certa analogia entre o perfil do consumo de madeira dos produtores e as condições 

de mercado nas regiões (Figura 1a). Percebe-se que nas regiões onde é mais marcante o 

consumo de madeira comprada, a lenha atinge valores em média superiores para o metro 

estéreo entregue na propriedade, indicando que os agricultores familiares exercem influência 

sobre as condições do mercado de madeira nas regiões consideradas. 

A única região que destoa na relação consumo e preço de mercado é a Costa Doce no 

Rio Grande do Sul, tendo um preço baixo quando comparado à média, mesmo com metade da 

madeira consumida pelos produtores sendo adquirida no mercado. Esta região é uma forte 

produtora de madeira da Acacia mearnsii devido à exportação do cavaco ocorrer via porto de 

Rio Grande (AGEFLOR, 2012). O mercado da madeira desta espécie, que tem alto poder 

calorífico, entrou em crise após 2008 com uma redução expressiva dos valores, o que atraiu o 

interesse dos produtores por adquirir a lenha desta fonte em detrimento ao estoque de madeira 

próprio existente nas propriedades. 
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Figura 1 - Preço médio para o metro estéreo de lenha entregue (a) e investimento anual médio 

por propriedade com aquisição de madeira (b) nas regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

(a) (b)  

 
¹ Preço observado nos anos de 2013/2014. 

 

A associação existente em algumas regiões, de grande demanda madeireira nas 

propriedades familiares, associado a um preço elevado no mercado, gera um alto gasto médio 

por propriedade com madeira anualmente. Nas quatro regiões mais carentes, os custos 

associados à aquisição de madeira é superior a R$ 1.700,00.ano
-1

 por propriedade (Figura 1b). 

Os produtores das regiões de maior vocação florestal (Sudeste Paranaense, Planalto 

Norte Catarinense e Vale do Itajaí) são os que têm a renda menos comprometida com 

aquisição de madeira ao longo do ano, decorrência da alta taxa de madeira própria consumida. 

Políticas voltadas ao desenvolvimento da produção florestal familiar nestas três 

regiões devem considerar a identificação de consumidores potenciais para madeira 

proveniente das propriedades. Os resultados apontam que estas regiões estão muito próximas 

de um nível de autossuficiência em madeira na agricultura familiar. Portanto, presume-se que 

o mercado interno entre produtores neste caso não tenha potencial de absorver o excedente da 

produção, visto que a madeira consumida já é predominantemente de origem própria. Logo, o 

estímulo à produção deve estar pautados em estruturas de mercado externas à agricultura 

familiar que absorvam a madeira produzida. 
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4.3.3 Origem da madeira 

 

A origem da madeira comprada pelos produtores indica uma leve predominância da 

comercialização dentro da agricultura familiar, com os produtores adquirindo a madeira de 

outras propriedades com excedente de produção (Figura 2), portanto com o mercado baseado 

em estruturas internas da agricultura. Este ambiente é desejável, pois além de garantir 

estabilidade da oferta de madeira para atender as demandas das propriedades, evita a evasão 

destes recursos do setor rural. 

 

Figura 2 – Participação dos fornecedores no abastecimento madeireiro das propriedades 

familiares nas sete regiões estudadas. 

 

 

 

Considerando apenas as condicionantes de mercado, os resultados demonstram o 

potencial que há para expansão da base florestal familiar nas regiões estudadas do Rio Grande 

do Sul e Sul de Santa Catarina. Um grande volume de recursos nestas regiões é direcionado 

para a aquisição de madeira de agentes externos à agricultura familiar. Mesmo que muitas 

propriedades, por limitação de espaço e mão de obra, não tenham capacidade de serem 

autossuficientes, um aumento em escala regional permitiria que o excedente das propriedades 

de maior capacidade ocupasse esta fatia de mercado atualmente abastecida por vendedores 

especializados. O que constitui uma oportunidade para o desenvolvimento da produção 

florestal familiar, uma vez que já há uma estrutura de mercado própria para absorver um 

incremento na oferta de produtos madeireiros provenientes das pequenas propriedades. 
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No Sudeste Paranaense também se observa uma importante fatia do consumo de 

madeira nas propriedades familiares atendida por vendedores, contudo nesta região este 

mercado é mais limitado, tendo em vista que a maior parte da madeira consumida já é 

produzida nas propriedades. 

A disparidade observada no preço pago pela madeira entre as distintas regiões parece 

englobar ainda outra variável, além da demanda de madeira buscada no mercado. As regiões 

com preço da madeira mais inflacionado são as que apresentam o maior percentual de 

madeira proveniente de fornecedores situados a mais de 50 quilômetros da propriedade de 

destino (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Distância de origem da madeira comprada pelos agricultores familiares em relação 

as propriedades, para as sete regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

Regiões 
Distância de origem da madeira comprada 

≤ 50 km (%) 50|—100 km (%) > 100 km (%) 

PR - Sudeste Paranaense 100,0 0,0 0,0 

SC - Planalto Norte 94,4 5,6 0,0 

SC - Alto Vale 94,4 5,6 0,0 

SC - Litoral Sul 77,1 14,3 8,6 

RS - Centro Serra 84,0 6,0 10,0 

RS - Depressão Central 53,8 23,1 23,1 

RS - Costa Doce 100,0 0,0 0,0 

Média 82,6 9,1 8,3 

 

Os estudos convergem quanto à significância do custo de transporte no custo total da 

madeira (MACHADO et al., 2006; REZENDE et al., 2006; SILVA et al., 2007).  E os 

resultados demonstraram que é um elemento importante na composição e diferenciação do 

preço pago pela madeira pelos agricultores familiares da Região Sul, juntamente com a 

porcentagem de madeira própria e comprada consumida. 

Os resultados do Litoral Sul, Centro Serra e principalmente da Depressão Central 

Gaúcha, demonstram uma fatia de mercado que atualmente é abastecida por fornecedores 

oriundos de locais distantes, com custo de frete embutido. Este fato torna as florestas 

familiares ainda mais competitivas em escala regional por já estarem inseridas no mercado 

potencial, sem este custo de frete embutido. 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

 A maior parte do consumo de madeira nas propriedades familiares das regiões 

estudadas é utilizada como insumo agrícola, influenciada pelo emprego na secagem de 

produtos agrícolas, sobretudo o tabaco; 

 Com exceção das regiões do planalto do Paraná e Santa Catarina onde os produtores 

são mais independentes do mercado, nas demais regiões, os produtores utilizam volumes 

expressivos de madeira adquirida de terceiros. Trazendo impacto na renda das famílias, 

devido ao alto investimento anual em madeira; 

 A demanda elevada de madeira do mercado no Litoral Sul de Santa Catarina e Centro 

do Rio Grande do Sul, influencia no preço da madeira, atingindo valores mais altos que nas 

demais regiões estudadas. Nestas regiões, parte da demanda madeireira é abastecida por 

florestamentos situados a longas distâncias (+ de 50 km), sendo o preço médio da madeira 

maior também função do custo do transporte. 
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5 ARTIGO 4 - PERFIL FLORESTAL DAS PROPRIEDADES FAMILIARES DO SUL 

DO BRASIL 

 

FOREST PROFILE OF THE FAMILY LANDS OF SOUTHERN BRAZIL 

 

RESUMO 

 

Um total de 860 florestamentos de 438 pequenas propriedades distribuídas nos três estados do 

Sul do Brasil foram inventariados. Esta amostragem permitiu descrever o perfil das florestas 

plantadas existentes nas pequenas propriedades familiares. Apesar da pequena área florestal 

média por propriedade (1,28 ha), as florestas estavam amplamente distribuídas, estando em 

aproximadamente 80% dos estabelecimentos. A escolha da espécie demonstra uma relação 

com as características climáticas. O Eucalyptus dunnii, espécie mais frequente na 

amostragem, predominou nas regiões frias do Planalto Norte Catarinense e Sudeste 

Paranaense. O incremento foi de aproximadamente 40 m³.ha
-1

.ano, variando pouco entre as 

regiões estudadas, apesar de haver uma variação grande em relação à idade média. O volume 

médio de madeira por propriedade demonstrou uma correlação estreita com a área florestal. A 

região da Costa Doce no Rio Grande do Sul destacou-se por apresentar o dobro do volume 

por propriedade em relação à média geral. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Base florestal. Inventário florestal. 

 

ABSTRACT 

 

A total of 860 forestations from 438 small lands located in the three southern states of Brazil 

were inventoried. This expressive sampling allowed describing the profile of planted forests 

already existing on small family lands. Despite the small average of the forest area per land 

(1.28 ha), the forests were widely distributed (in about 80% of the lands). The choice of 

species by the producers showed a relation with the climatic characteristics. For instance, 

Eucalyptus dunnii, the most frequent specie in the sampling, prevailed in the cold regions of 

the North Plateau of Santa Catarina and Southeast Parana. On average, the increment was 

about 40 m³.ha
-1

.year, ranging slightly among the studied regions, although of the great 

variation in the average age. The average volume of wood per land showed a close correlation 
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with the forest area. The region of Costa Doce in Rio Grande do Sul stood out by presenting a 

volume two times higher by land than the general average. 

 

Keywords: Family agriculture. Forest base. Forest inventory. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

O Sul do Brasil representa a região com maior concentração de agricultores familiares 

do país, apresentando uma grande variedade de sistemas produtivos familiares 

(GUANZIROLI et al., 2001). Entre diversos sistemas envolvendo agricultura e pecuária, há 

uma tradição estabelecida nas pequenas propriedade familiares de um cultivo fragmentado de 

florestas plantadas. 

Diferentemente das regiões com predomínio de uma agricultura empresarial, com 

áreas contínuas de lavouras ou florestas plantadas; as regiões da agricultura familiar são 

marcadas por um mosaico de lavouras, pastagens e florestas nativas, onde se destacam na 

paisagem um contingente expressivo de pequenos florestamentos de diferentes idades e 

formas de manejo. Este fato imprime à produção florestal familiar um caráter disperso, porém 

marcante na fisionomia rural. 

Apesar de ser um elemento habitual no ambiente rural familiar, estas florestas passam 

despercebidas pela pesquisa, sendo raro iniciativas voltadas a entender o papel que estas 

florestas desempenham nas pequenas propriedades familiares. Fialho (2007) identificou e 

propôs parâmetros estratégicos de políticas públicas voltadas à inclusão dos agricultores 

familiares no mercado florestal do Paraná. Farias (2010) em um estudo conduzido no Vale do 

Rio Pardo, RS, demonstrou que as florestas plantadas podem ser um meio de complemento de 

renda e até mesmo de alavanca do desenvolvimento regional no contexto das pequenas 

propriedades. 

Contudo, mesmo análises como estas que fazem uma intensa reflexão acerca do 

potencial das florestas na agricultura familiar, não se aprofundam no dimensionamento destes 

florestamentos.  Tampouco na distinção de diferentes padrões que podem ocorrer nos perfis 

destes florestamentos. 

Até mesmo as estimativas oficiais de base florestal acabam por negligenciar estes 

pequenos florestamentos (VALE, 2004). Por serem geralmente de pequenas dimensões e 

direcionados ao consumo interno, ou para estruturas locais de mercado, não entram nas 

estatísticas do setor de base florestal que norteiam as estimativas. 
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Este trabalho consiste em uma análise das florestas plantadas em pequenas 

propriedades familiares de sete regiões selecionadas no três estados do Sul do Brasil. Estas 

regiões caracterizam-se por apresentar uma vocação florestal atrelada a uma forte presença da 

agricultura familiar. 

Sendo assim, o objetivo é descrever o perfil das florestas plantadas existentes nas 

pequenas propriedades familiares, através da identificação da presença de florestas assim 

como das espécies empregadas; e também, pela determinação da área florestal, incremento 

anual em volume e volume estocado de madeira. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa consiste em uma análise descritiva realizada junto a pequenos produtores 

familiares localizados na Região Sul do Brasil, que compreende os estado do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Localizado ao sul do Trópico de Capricórnio, a região possui o 

clima caracterizado com subtropical em toda sua extensão com chuvas distribuídas 

uniformemente ao longo do ano (LEITE, 1994). 

Para seleção, considerou-se o conceito de agricultor familiar previsto na Lei nº 

11.326/2006, que define agricultores familiares como produtores rurais que possuam uma área 

até quatro módulos fiscais, utilizem mão de obra familiar, possuam renda mínima familiar 

proveniente do seu estabelecimento e que gerencie a propriedade com sua família (BRASIL, 

2006). 

Na delimitação da área de estudo selecionaram-se regiões que tivessem acentuada 

presença das florestas plantadas no contexto da agricultura familiar. Devido à forte presença 

da produção de tabaco na agricultura familiar do Sul do Brasil (POLL et al., 2013), a qual 

demanda quantidades significativas de lenha (FARIAS, 2010), a pesquisa concentrou-se nas 

regiões produtoras de tabaco Virginia. 

Também na delimitação da abrangência do estudo, utilizou-se a divisão regional 

oficial do IBGE em microrregiões. A divisão oficial é um importante instrumento de 

planejamento público e seu emprego permite comparações com dados estatísticos oficiais. 

Fajardo (2013) destaca a importância do uso destes mecanismos para orientar os estudos de 

âmbito acadêmico a fim de evitar a propagação de equívocos provenientes de regionalizações 

arbitrárias. 

Na estratificação da área de estudo agrupou-se as microrregiões que apresentavam 

similaridades, sobretudo nas características fisiográficas, o que resultou em sete regiões 
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selecionadas (Tabela 1). Ao agrupar as microrregiões não foi considerado a classificação 

oficial em mesorregiões, devido a impossibilidade de adapta-las a distribuição da agricultura 

familiar, ocorrendo em alguns casos a união de microrregiões provenientes de mesorregiões 

distintas. 

 

Tabela 1 - Regiões delimitadas na pesquisa com suas respectivas abrangências, incluindo as 

microrregiões conforme definidas pelo IBGE e o número de municípios. 

 

Regiões do estudo Microrregiões englobadas Municípios 

PR - Sudeste Paranaense 

Irati, Lapa, Prudentópolis, Rio Negro e São Mateus do 

Sul 
22 

SC - Planalto Norte Canoinhas 12 

SC - Alto Vale Ituporanga e Rio do Sul 27 

SC - Litoral Sul Araranguá, Criciúma e Tubarão 45 

RS - Centro Serra Santa Cruz do Sul e Soledade 18 

RS - Depressão Central Cachoeira do Sul e São Jerônimo 16 

RS - Costa Doce Camaquã e Pelotas 24 

 

Para a estimativa do número de propriedades familiares abrangidas, foram utilizadas 

as informações do Censo Agropecuário da Agricultura Familiar de 2006. As sete regiões 

abrangidas somam um total de 166.566 propriedades familiares, que por sua vez 

compreendem uma área de 2.319.824 ha. Nestas regiões a agricultura familiar corresponde a 

88,6% dos estabelecimentos e 42,6% da área total das propriedades rurais (IBGE, 2009).  

Foram amostradas um total de 438 propriedades distribuídas entre as sete regiões, o 

que representou uma intensidade amostral de 0,26%. Estas propriedades tem uma área média 

de 15,91 ha, e são ocupadas em média por 1,36 famílias.  

A coleta dos dados consistiu no inventário florestal de todos os florestamentos 

existentes na propriedade. Na distinção das florestas nas propriedades, considerou-se além do 

isolamento físico, também perfis florestais diferentes em áreas contíguas. Logo, 

florestamentos que apresentassem diferentes idades, espécies ou sistema de manejo foram 

classificados como florestas independentes, mesmo lotados em áreas adjacentes. 

Além do inventário também foi realizado questionário junto ao produtor a fim de 

coletar informações acerca da idade e espécie plantada. No caso de florestas conduzidas em 

sistema de talhadia, considerou-se como idade do florestamento o período transcorrido desde 

o último corte. 

O processo de medição de cada florestamento teve início pela medição da área das 

florestas, através da marcação dos vértices com uso de aparelho GPS. Em seguida, foram 
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levantadas as variáveis dendrométricas. Para amostragem foi adotado o método de Prodan 

(método das seis árvores), um método de área variável recomendado para inventários rápidos 

de estoque (SANQUETTA et al., 2009). Este método fundamenta-se na inclusão de árvores 

com probabilidade proporcional à distância do ponto amostral, consistindo em medir as seis 

árvores mais próximas (PÉLLICO NETTO; BRENA, 1997).  

Em cada florestamento foram instaladas três parcelas, conforme proposto por Farias 

(2010), nas quais foram medidas a circunferência a altura do peito e a altura total das seis 

árvores que compuseram cada parcela. Pelo método de Prodan, a unidade amostral é 

considerada circular, com seu raio sendo obtido pela distância do ponto amostral até a sexta 

árvore acrescido da metade do diâmetro da sexta árvore (        ). Motivo o qual esta 

distância também foi objeto de medição. 

A área dos florestamentos foi calculada através do software GPS TrackMaker Pro. 

Para o cálculo dos parâmetros dendrométricos dos florestamentos foram utilizadas as 

equações formuladas para o método das seis árvores, que permite a obtenção das estimativas 

diretamente por hectare: números de árvores por hectare (Equação 1), área basal por hectare 

(Equação 2) e volume por hectare (Equação 3) (SANQUETTA et al., 2009). 
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Os resultados do volume estocado nas propriedades por região foram correlacionados 

através do Coeficiente de Correlação de Pearson com a idade média dos povoamentos, 

incremento médio anual em volume e área média de cultivo por propriedade. Esta análise tem 

por fim observar se ocorre associação entre estas variáveis. 

Para o cálculo do erro amostral considerou-se como a população o número de 

estabelecimentos familiares na região de estudo segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 

2009). O erro foi calculado em função da área florestal média por propriedade, por relacionar-
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se com a influência do elemento florestal no uso e ocupação das propriedades, sendo o erro 

amostral encontrado de 9,16%; e do volume médio de madeira por propriedade, por 

dimensionar a produção madeireira na agricultura familiar, que foi de 9,46%. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Florestamentos nas propriedades 

 

A análise da presença de florestas plantadas nas pequenas propriedades familiares das 

regiões estudadas demonstrou uma alta frequência de ocorrência. O fato de estarem presentes 

praticamente em quatro de cada cinco propriedades demonstra a consolidação da produção 

madeireira na matriz produtiva dos pequenos produtores familiares (Figura 1a). 

Chama atenção a alta porcentagem de propriedades com a presença de florestas nas 

regiões estudadas que abrangem o Planalto do Paraná e Santa Catarina. Estas são regiões de 

forte tradição florestal com a presença de importantes empresas do setor de produção florestal 

brasileira (RIGESA, 2014, KLABIN, 2015a, KLABIN, 2015b). Os resultados demonstram 

que esta tradição também é refletida no contexto das pequenas propriedades familiares, sendo 

o cultivo florestal atividade amplamente difundida entre estas famílias. 

Os produtores costumam ter seus florestamentos distribuídos em mais de um plantio, 

geralmente compostos por pequenas áreas fragmentadas em locais marginais, ou por áreas 

contínuas constituídas por plantios de diferentes idades e estágios de manejo. Dos produtores 

que possuem plantios, 68,6% apresentaram mais de um plantio, com maior destaque para 

região da Costa Doce onde este número atingiu a taxa de 91,4% das propriedades. 

Foram encontradas, em média, um número de 2,0 áreas florestais por propriedade, ou 

2,5 se for considerado apenas as propriedades com a presença de florestas. Observando que 

cada espécie, idade e sistema de manejo foi considerada como uma floresta independente, este 

resultado aponta que o plantio de florestas não é uma atividade corriqueira, sendo uma 

atividade sazonal, praticado em poucas safras ao longo dos anos. 

O sul de Santa Catarina que apresenta o maior número de propriedades sem a presença 

de plantios florestais (Figura 1a), também tem a maior porcentagem entre as regiões 

consideradas de propriedades com apenas 1 florestamento (46,7% das propriedades com 

florestamentos). Esta região tem um relevo caracterizado por ser plano a suavemente 

ondulado na maior parte da área, onde muitas propriedades dispõem de poucas áreas não 

agricultáveis, que comumente acabam destinadas às florestas plantadas. 
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Figura 1 - Porcentagem de propriedades com a presença de florestas plantadas (a) e área 

florestal média por propriedade (b) nas regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

(a) (b)  

 

Apesar desta menor tradição florestal dos produtores familiares do Litoral Sul 

Catarinense, os que cultivam florestas apresentam uma das maiores áreas médias por 

propriedade (Figura 1b). O valor somente é inferior ao observado na região da Costa Doce, 

que em média apresenta 3,0 fragmentos florestais por propriedade contra 1,2 do Litoral Sul. 

Este resultado do Litoral Sul Catarinense pode ser reflexo de uma maior pressão do 

mercado, tendo em vista o menor número de florestamentos disponíveis nesta região, tanto em 

relação ao número de plantios quanto ao número de propriedades reflorestadoras. Sendo 

assim, ao optar pela cultura, os produtores familiares tendem a fazer em áreas maiores 

visando a comercialização da madeira no mercado local. 

A área média diminuta dos povoamentos florestais demonstra a inviabilidade de 

inserir a agricultura familiar nos programas de fomento que as empresas florestais vêm 

adotando (DELESPINASSE et al., 2006), onde as empresas são responsáveis pela logística de 

colheita e transporte da madeira. Apesar dos programas serem apresentados constantemente 

como alternativa de renda para pequenos produtores (RIBEIRO; MIRANDA, 2009), já foi 

comprovado que o tamanho da propriedade apresenta uma relação positiva com a firmação 

dos contratos (SOUZA et al., 2009). 
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5.3.2 Espécies florestais plantadas 

 

As regiões centrais do Rio Grande do Sul apresentaram os valores mais baixos de área 

florestal por propriedade e podem estar passando por um processo de estagnação da 

ampliação da base florestal. Este fato também é corroborado pelo índice alto de 

florestamentos com espécies que os produtores denominam eucalipto-comum, são plantios 

antigos de Eucalyptus, geralmente passado por vários ciclos de rebrota, em que os produtores 

desconhecem as espécies. No geral são plantios formados por uma mescla de espécies de 

madeiras duras, sobretudo Corymbia citriodora, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus 

robusta, Eucalyptus tereticornis e Eucalyptus viminalis. Na Tabela 2 aparecem sobre a 

alcunha E. sp. 

 

Tabela 2 - Participação das espécies na composição dos florestamentos das região estudadas 

no Sul do Brasil. 

 

Região 

Espécie 

A. mea 

(%) 

E. dun 

(%) 

E. gra 

(%) 

E. sali 

(%) 

E. sp. 

(%) 

E. vim 

(%) 

P. sp. 

(%) 

Outras 

(%) 

PR - Sudeste Paranaense 0,0 80,5 2,5 1,7 0,4 6,6 4,6 3,7 

SC - Planalto Norte 0,0 82,4 7,4 0,9 0,0 1,9 5,6 1,9 

SC - Alto Vale 0,0 11,3 56,5 17,7 9,7 0,0 1,6 3,2 

SC - Litoral Sul 0,0 0,0 27,9 42,6 27,9 0,0 1,5 0,0 

RS - Centro Serra 0,0 36,6 9,8 14,6 34,8 2,4 0,6 1,2 

RS - Depressão Central 13,0 0,0 4,6 36,6 45,8 0,0 0,0 0,0 

RS - Costa Doce 4,8 4,8 6,7 24,8 59,0 0,0 0,0 0,0 

Média 2,5 40,4 11,0 16,3 23,3 2,5 2,3 1,7 

 

A. me: Acacia mearnsii; E. dun: Eucalyptus dunnii; E. gra: Eucalyptus grandis; E. sali: Eucalyptus saligna; E. 

sp.: Eucalyptus sp.; E. vim: Eucalyptus viminalis; P. sp.: Pinus sp. 

 

A distribuição das espécies nas regiões estudadas seguiu um padrão relacionado ao 

mercado e às condições climáticas. O Eucalyptus dunnii, espécie de maior frequência, ocorre 

sobretudo nas regiões de altitude mais elevada, o que as torna mais frias e suscetíveis à 

ocorrência de geadas intensas (Tabela 2). 

Diversos autores relatam a capacidade do Eucalyptus dunnii de tolerância à geada 

(CARON et al., 2011; DOBNER JÚNIOR et al., 2009; PALUDZYSZYN FILHO et al., 2006, 

SOUZA et al., 2011), sendo assim percebe-se que há uma coerência por parte dos produtores 

quanto à distribuição da espécie, sendo empregada nas regiões em que é mais indicada. 
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Outra espécie que foi encontrada exclusivamente nas regiões frias foi o Eucalyptus 

viminalis. Assim como o Eucalyptus dunnii, a espécie é reconhecidamente indicada para 

locais suscetíveis à geada (AUER; SANTOS, 2011; CARPANEZZI et al., 2010), porém foi 

encontrado em termos percentuais em um número bem menor. A explicação está na sua baixa 

produtividade, associado a uma baixa qualidade da madeira (CARPANEZZI et al., 2010; 

SILVA, 2008), que a torna menos competitiva. 

No Alto Vale (SC) há presença marcante do setor industrial de base florestal, 

sobretudo as empresas de papel e celulose do Planalto Serrano que estendem suas unidades de 

produção florestal até esta região (KLABIN, 2015a). É provável que a influência destas 

empresas seja um dos motivos do emprego constante do Eucalyptus grandis pelos produtores, 

que utilizam a forma de produção das empresas florestais como exemplo para o manejo na 

propriedade. 

O Eucalyptus saligna aparece de forma mais significativa na região do Litoral Sul. O 

Litoral Sul possui um mercado de serrados estruturados, com elevado número de empresas de 

tratamento de madeira o que favorece o comércio da espécie, que é uma das mais indicadas 

para o desdobro (ANGELI, 2005; PALERMO, 2010). 

A espécie ainda aparece com percentuais destacados nas regiões do Rio Grande do 

Sul, superando o Eucalyptus grandis em todas as regiões. A preferência dos agricultores 

familiares pelo Eucalyptus saligna é explicada pela maior densidade da madeira em relação 

ao Eucalyptus grandis (ALZATE et al., 2005; BATISTA et al., 2010), o que possibilita uma 

maior produção energética para um mesmo volume de madeira (SANTANA, 2009; VALE et 

al., 2003). Nestas regiões, a produção de madeira é direcionada principalmente para o 

consumo energético, devido à grande participação da produção de tabaco na matriz produtiva 

(POLL et al. 2013) que demanda quantidades consideráveis de lenha (FREY; WITTMANN, 

2007). 

A alta porcentagem destes plantios antigos de eucalipto-comum na Depressão Central 

e Costa Doce, impactou na idade média dos florestamentos destas regiões. As florestas destas 

regiões apresentam a idade média mais avançada, acima do assumido como a idade ótima 

para corte (PAULINO, 2012), formando florestamentos superestocados, deixando assim de 

aproveitar a máxima capacidade de crescimento dos sítios. 

 Estas regiões apresentaram florestamentos 45% mais velhos que a média geral. Cabe 

diferenciar a denominação de eucalipto-comum designada pelos produtores, do Eucalyptus 

globulus que recebe a mesma designação na literatura (MEIRA; SIMÕES, 2013; SANTOS et 

al., 2008). 
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Em contraponto à idade média avançada das regiões com predominância do eucalipto-

comum, a idade média dos florestamentos é menor nas regiões com predominância do 

Eucalyptus dunnii (Sudeste Paranaense, Planalto Norte e Centro Serra). Esta espécie trouxe 

uma alternativa aos produtores destas regiões frias de um eucalipto de boa produção tolerante 

à geada, e o fato da massificação do emprego desta espécie ter ocorrido recentemente faz com 

que haja nestas regiões um grande contingente de plantios florestais jovens. 

 

5.3.3 Densidade de plantas 

 

A densidade média das áreas florestais não varia muito entre as regiões pesquisadas 

(Figura 2). Supõe-se que deveria ocorrer uma diferença mais pronunciada devido à variação 

na idade média dos plantios. Havendo um padrão na implantação quanto à densidade inicial e 

sobrevivência. As regiões de florestamentos mais velhos deveriam ter a densidade reduzida 

decorrente da acentuação do autodesbaste no tempo (MIGUEL et al., 2011; SCHNEIDER et 

al., 2013). Em certo ponto isto ocorreu, as florestas jovens do Paraná aparecem com a 

densidade mais elevada, quando comparadas como as florestas mais velhas de Santa Catarina. 

Porém, as regiões da Depressão Central e Costa Doce, que possuem a maior idade 

média nos plantios florestais, apresentam densidade superior às florestas mais jovens de Santa 

Catarina e Paraná. Estes resultados remetem à ideia que os plantios florestais em propriedades 

rurais da agricultura familiar apresentam diferenças entre as regiões no que tange a densidade 

inicial, que pode ser fruto tanto do número de árvores plantadas por hectare quanto nos 

índices de sobrevivência, ou uma associação das duas variáveis. 
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Figura 2 - Densidade média dos plantios florestais nas propriedades da agricultura familiar 

das regiões estudadas no Sul do Brasil. 

 

 

 

Cabe salientar que é comum a ocorrência de florestamentos com porções em alta 

densidade e outras partes de floresta rala, decorrente principalmente de uma alta mortalidade 

inicial, e algumas vezes, de cortes intermediários realizados pelos produtores. Nestes casos, a 

densidade de árvores não reflete a real competição entre as plantas, visto que há gradientes de 

competição muito distintos dentro da mesma área. Isto dificulta o uso destas informações para 

estabelecer planos de manejo e fazer inferências sobre prognose de crescimento nas regiões 

estudadas, já que não há controle sobre o histórico destas florestas. 

 

5.3.4 Crescimento das florestas familiares 

 

O incremento médio anual em volume próximo de 40 m³.ha
-1

.ano (Figura 3a) 

associado a uma área florestal de 1,29 ha por propriedade resulta em uma produção 

volumétrica anual superior a 50 m³.ano
-1

 por propriedade. Mesmo nas regiões de pequena área 

destinada aos florestamentos, este valor é superior a 30 m³.ano
-1

, indicando que, no geral, as 

propriedades familiares que possuem plantios florestais tem produção de madeira suficiente 

para atender as demandas domésticas, que nas propriedades familiares situam-se próximos 

dos 10 m³.ano
-1

 (FONTES et al., 2003). Sendo o restante direcionado para o mercado ou 

usado na secagem de culturas agrícolas. 
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Apesar do incremento médio pouco variar entre as regiões, observou-se uma grande 

variabilidade no volume médio estocado por propriedade. A união de incremento acima da 

média geral, maior área média por propriedade e idade elevada, resultou num volume 

estocado de madeira nas propriedades da Costa Doce bastante superior as demais regiões, 

chegando praticamente ao dobro da média geral (Figura 3b). 

 

Figura 3 - Incremento médio anual dos florestamentos (a) e volume de madeira estocado nas 

propriedades familiares (b) das regiões estudadas do Sul do Brasil. 

 

(a) (b  

 

A diferenciação observada entre as regiões ocorreu sobretudo devido a variação na 

área média por propriedade. A correlação entre o volume de madeira e a área média por 

propriedade foi de 0,901, significativa para 1% de significância; enquanto na interação entre o 

volume estocado e a idade média dos florestamentos a correlação foi de 0,503, e entre o 

volume e incremento de 0,258, indicando não haver relacionamento para esta população, uma 

vez que a correlação não foi significativa em ambos os casos. 

Como o cálculo da correlação demonstrou que há fortes indícios de relação linear 

entre o área florestal e o volume estocado, trabalhos podem ser conduzidos visando ajustar 

modelos que preveem o volume de madeira presente nas propriedades familiares, tendo como 

base a área regional de florestas familiares. 
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5.4 CONCLUSÕES 

 

 As florestas plantadas estão presentes na maior parte das propriedades, sendo um 

elemento importante da estrutura produtiva familiar. Mas a área destinada aos florestamentos 

é pequena, não predominando na ocupação da propriedade; 

 A definição das espécies demonstra uma relação com as variantes climáticas da região 

onde o produtor está inserido, com uma forte predominância do Eucalyptus dunnii nas regiões 

sujeitas a frios intensos; com o Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna como as espécies 

principais das regiões de clima mais ameno; 

 A exceção são as regiões da Depressão Central e da Costa Doce no Rio Grande do Sul. 

Nestas regiões, as florestas são compostas em sua maioria por uma mescla de espécies de 

Eucalyptus de madeiras densas, mais comuns nos florestamentos direcionadas a energia até a 

década de 80; 

 Não há uma variação tão evidente na produtividade dos florestamentos quando 

comparadas diferentes regiões, todas com incremento próximo a média. A densidade dos 

povoamentos também tem pouco varia, mas por ser um estudo pontual, sem o histórico dos 

florestamentos, não é possível ter controle da influência da mortalidade neste resultado; 

 Como o incremento mostra-se estável, os maiores volumes de madeira são observados 

nas regiões com propriedades que destinam uma maior área aos florestamentos, mostrando 

estas duas variáveis uma alta correlação. 
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6 ARTIGO 5 - ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE IMPLANTAÇÃO FLORESTAL NA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

ADOPTION OF IMPLEMENTATION SILVICULTURAL PRATICES IN THE 

FAMILY AGRICULTURE 

 

RESUMO 

 

Neste estudo é identificado o nível tecnológico empregado pelos agricultores familiares nas 

atividades de implantação florestal. A amostragem abrange 164 municípios do Sul do Brasil, 

os quais foram distribuídos em sete regiões de acordo com a regionalização do IBGE. Um 

total de 623 propriedades tiveram os plantios florestais avaliados, distribuídos em quatro 

safras (2011 a 2014). Foi identificado que os agricultores familiares apresentam carências 

técnicas no que se refere às etapas de implantação florestal, fazendo uso de espaçamentos 

demasiadamente adensados. A adubação, o controle da mato competição e o replantio foram 

adotados por um número limitado de produtores, o que contribui para que a sobrevivência dos 

plantios florestais familiares não atingisse 70%. O controle de formigas foi a única atividade 

de implantação florestal amplamente difundida, contudo foi realizada de forma inadequada e 

com produtos sem indicação. Além disso, houve uma baixa porcentagem de adoção do 

controle preventivo, resultando em grandes perdas pelas formigas cortadeiras. 

 

Palavras-chave: Formigas cortadeiras. Plantio florestal. Silvicultura. 

 

ABSTRACT 

 

In this study it was identified the level of technology employed by producers in the forest 

implementation activities. The sampling covered 164 cities from Southern Brazil, which were 

classified into seven regions according to the regionalization of the IBGE. A total of 623 

lands have their forest plantations evaluated for four harvest seasons (from 2011 to 2014). It 

was identified that the family producers present technical deficiencies concerning to the 

stages of forest planting, employing a quite dense spacing. The fertilization, the weed control 

and the replanting were adopted by a limited number of producers, which contributed to the 

survival of family forest plantations did not reach 70%. The ant control was the only 

implementation forestry activity routinely adopted; however it was carried out inappropriately 
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or with products which were not intended for this purpose. Besides, there was a low 

percentage of adoption of preventive control, resulting in large losses by leaf-cutter ants. 

 

Keywords: Leaf-cutter ants. Forest planting. Forestry. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem despontado como potência mundial no fornecimento de produtos 

florestais madeireiros, demonstrando avanços tecnológicos significativos (VALVERDE et al., 

2012). É notório o reconhecimento da silvicultura brasileira que a elevaram a uma posição de 

referência mundial, não só na adoção de tecnologias de ponta, como também na pesquisa e 

desenvolvimento de novas técnicas e processos produtivos. 

Porém, pouco se sabe do quanto deste avanço é transferido para a produção florestal 

familiar, tendo em vista o reduzido número de trabalhos que abordem o estágio da silvicultura 

em pequenas propriedades familiares. Sendo a maior parte dos trabalhos voltada a iniciativas 

de agrossilvicultura, geralmente com espécies nativas, ou com florestas plantadas em que o 

componente madeireiro entra como elemento produtivo secundário no sistema. 

Não há como projetar a capacidade da produção florestal de incorporar uma nova 

alternativa produtiva e de renda às propriedades familiares, sem considerar o nível 

tecnológico apresentado atualmente por estes pequenos produtores. Para isso, o conhecimento 

da forma como a silvicultura é praticada nas pequenas propriedades familiares é fundamental 

para guiar este processo. 

Sendo a cultura florestal uma potencial fonte de renda na propriedade, é importante 

que os produtores tenham conhecimento técnico acerca da cultura para que executem uma 

gestão racional do recurso (SILVA et al., 2002), para que isso não resulte em frustração com o 

cultivo. Alguns trabalhos apontam que os produtores demonstram conhecimento sobre 

práticas silviculturais adequadas e há uma convicção a respeito de sua importância, contudo 

não as colocam em prática (ROSA et al., 2006); em decorrência da visão de que a floresta não 

é muito lucrativa, sendo opção para o aproveitamento de terras inaptas à agricultura 

(FONTES et al., 2003).  

Os produtores florestais quando independentes das empresas, tendem a adotar 

tecnologias voltadas a qualificação da produção florestal, contudo adaptáveis às suas 

condições produtivas (ROSA et al., 2006). Desta forma, o padrão de silvicultura amplamente 
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reconhecido, pautado na produção florestal empresarial, não retrata a realidade que é 

praticada nas propriedades familiares (HIGA et al. 2000). 

Com base nesta contextualização, o estudo foi concebido com objetivo de identificar o 

nível tecnológico empregado nos plantios florestais dos agricultores familiares, apontando a 

área de plantio e densidade de plantio utilizados; observando a época preferencial destinada 

ao cultivo florestal; descrevendo as técnicas silviculturais de implantação empregadas; e 

avaliando a taxa média de sobrevivência dos povoamentos. 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em pequenas propriedades familiares situadas na Região do Sul 

do Brasil, sendo amostradas propriedades com implantação de florestas na safra 

correspondente a coleta dos dados.  Para seleção das propriedades utilizou-se o banco de 

dados de empresa do setor agrícola que mantém contratos de integração com os produtores, a 

qual registra anualmente as propriedades com implantação de florestamentos. 

Foram avaliados florestamentos do gênero Eucalyptus por serem as espécies mais 

cultivadas (FONTES et al., 2003) e abranger toda região de estudo; diferente de algumas 

espécies de interesse regional, como Acacia mearnsii no Sul do Rio Grande do Sul 

(AGEFLOR, 2012), a Mimosa scabrella no Planalto Catarinense e Paranaense (CARVALHO, 

2003) e a Hovenia dulcis no Centro do Rio Grande do Sul. 

Foram escolhidas 7 regiões para o desenvolvimento do estudo, agrupadas conforme 

características fisiográficas seguindo a regionalização do IBGE por microrregiões, 

abrangendo 17 microrregiões (5 no estado do Paraná, 6 no estado de Santa Catarina e 6 no 

estado do Rio Grande do Sul) que totalizam 164 municípios (IBGE, 2009). As microrregiões 

estão assim distribuídas: 

 PR – Sudeste Paranaense: Microrregião de Irati, Microrregião de Lapa, Microrregião 

de Prudentópolis, Microrregião de Rio Negro e Microrregião de São Mateus do Sul; 

 SC – Planalto Norte: Microrregião de Canoinhas; 

 SC – Alto Vale: Microrregião de Ituporanga e Microrregião de Rio do Sul; 

 SC – Litoral Sul: Microrregião de Araranguá, Microrregião de Criciúma e 

Microrregião de Tubarão; 

 RS – Centro Serra: Microrregião de Santa Cruz do Sul e Microrregião de Soledade; 

 RS – Depressão Central: Microrregião de Cachoeira do Sul e Microrregião de São 
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Jerônimo; 

 RS – Costa Doce: Microrregião de Camaquã e Microrregião de Pelotas. 

Para evitar influência de condicionantes climáticas foram avaliados plantios florestais 

de quatro anos diferentes, com um número mínimo de amostras estipulado não inferior a 150 

propriedades a cada ano. Este procedimento foi adotado para reduzir os riscos dos dados 

serem influenciados por safras com clima atípico. 

Os florestamentos avaliados são originários de plantios dos anos de 2011, 2012, 2013 

e 2014, sendo a coleta de dados realizada no primeiro trimestre do ano posterior ao plantio 

dos florestamentos. A escolha do primeiro trimestre deve-se ao fato de ser o período em que a 

maior parte dos plantios já encontram-se estabelecidos, tendo em vista que na Região Sul os 

plantios florestais tendem a ser concentrados de agosto a outubro. 

 A coleta de dados compreendeu aplicação de questionário em entrevista direta com os 

proprietários rurais amostrados e vistoria nas áreas de implantação florestal. Foram 

amostrados em total de 623 propriedades, distribuídas nos quatros anos de coleta dos dados. 

Na entrevista com o produtor buscou-se diagnosticar as principais técnicas 

silviculturais utilizadas durante o processo de implantação. Sendo abordados os seguintes 

tópicos: 

 Mês de plantio: perguntado o mês de plantio da floresta com a finalidade de observar 

se os produtores vêm realizando os plantios na época mais adequada, considerando a região 

onde estão inseridos; 

 Controle de formigas cortadeiras: buscou-se compreender, além da adoção da prática, 

quais os produtos utilizados e a adoção do controle preventivo. Quando da utilização de 

produtos químicos, a marca comercial foi descrita; 

 Preparo do solo: envolveu a indagação quanto à forma de revolvimento do solo para o 

cultivo florestal (área total, na linha ou coveamento). Nos preparos em área total e em linha 

foram descritos os implementos utilizados; 

 Replantio: pergunta fechada, com intuito de apenas obter percentuais de adoção da 

prática; 

 Adubação: pergunta fechada, com intuito de apenas obter percentuais de adoção da 

prática; 

 Controle de plantas invasoras: além do percentual de produtores que realiza os tratos 

culturais, também foram pormenorizadas as técnicas utilizadas. Quando da utilização de 

produtos químicos a marca comercial foi descrita; 
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 Número de mudas: questionado o número de mudas implantadas no plantio florestal 

correspondente ao último ano. 

Após a entrevista foi efetuada vistoria nos plantios florestais com a finalidade de 

identificar a situação em que se encontram os florestamentos. Tendo sido observadas as 

seguintes variáveis: 

 Densidade de plantio: foi identificado o espaçamento inicial de plantio utilizado pelos 

produtores através da medição direta a campo. Posteriormente o espaçamento foi utilizado 

para estimar o número de plantas por hectare; 

 Área plantada: consistiu de uma informação obtida posteriormente pela razão entre o 

número de mudas plantadas e a densidade inicial de plantio; 

 Sobrevivência: foi obtido pela contagem de árvores vivas e de falhas através de 

amostragem em linha média do povoamento, em número não inferior a 50 plantas. 

Para verificação da intensidade amostral foi utilizada a fórmula para amostras infinitas 

(PELLICO NETTO; BRENA, 1997) considerando um nível de probabilidade de 99% e erro 

amostral admitido de 10%. Para fins de estimativa, considerou-se como a população o número 

de estabelecimentos familiares na região de estudo segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 

2009). A intensidade amostral foi calculada em função do número de mudas plantadas por 

hectare, sendo um indicativo silvicultural relacionado ao conhecimento que os produtores 

possuem sobre as técnicas florestais, e a porcentagem de sobrevivência dos plantios, que está 

relacionada à qualidade dos plantios florestais nas pequenas propriedades familiares. 

Para a densidade de árvores o erro amostral foi de 2,44%, com a intensidade amostral 

calculada estabilizando em 208 amostras; no cálculo da sobrevivência média dos plantios o 

erro amostral foi de 1,74% e a intensidade amostral calculada estabilizou em 106 amostras. 

Sendo assim os dados mostram-se confiáveis para ambas as variáveis em um nível de 

significância de 99%. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.3.1 Época de plantio 

 

Os produtores tendem a concentrar o plantio florestal no mês de setembro que 

responde por mais da metade das ocorrências (Tabela 1). O período está em conformidade 

com os critérios técnicos, correspondendo ao começo da estação de crescimento das árvores 
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no Sul do Brasil (ZANON; FINGER, 2010) época em que as plantas expressaram o máximo 

crescimento (SETTE JUNIOR et al., 2012) e coincide com o período que se reduz o risco de 

geadas severas (AGUIAR; MENDONÇA, 2004; VIEIRA et al., 2006). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos plantios florestais familiares nas regiões sete estudadas por mês de 

implantação, no período de 2011 a 2014. 

 

Regiões 
Mês de plantio dos florestamentos 

Julho 

(%) 

Agosto 

(%) 

Setembro 

(%) 

Outubro 

(%) 

Novembro 

(%) 

Outros 

(%) 

PR - Sudeste Paranaense 2,4 8,7 58,3 26,0 4,7 0,0 

SC - Planalto Norte 4,9 7,3 58,5 24,4 2,4 2,4 

SC - Alto Vale 0,0 10,2 57,1 16,3 6,1 10,2 

SC - Litoral Sul 6,9 6,9 58,6 17,2 6,9 3,4 

RS - Centro Serra 2,4 19,6 53,1 20,4 4,1 0,4 

RS - Depressão Central 1,4 35,6 42,5 13,7 4,1 2,7 

RS - Costa Doce 6,1 16,3 24,5 28,6 20,4 4,1 

Média 2,8 16,8 51,5 21,2 5,7 2,0 

 

A Depressão Central apresentou a maior porcentagem de plantios precoces. Esta 

região é constituída em toda sua extensão por baixas altitudes, compreendendo uma das 

regiões de temperaturas mais elevadas do Rio Grande do Sul. O que a torna a primeira região 

do estado a admitir culturas suscetíveis a baixas temperaturas devido ao baixo risco de geadas 

(WREGE et al., 2006). A condição de baixa altitude associada à ação termorreguladora do 

oceano torna a região do Litoral Sul sujeita a um pequeno número de geadas, o que também 

possibilitaria a antecipação dos plantios, contudo esta opção não é preferencial pelos 

produtores 

A Costa Doce compreende em parte a região fisiográfica da Serra do Sudeste, que 

apresenta restrição a culturas suscetíveis a geadas até a primeira quinzena de outubro 

(WREGE et al., 2006). Contudo, a concentração de plantios tardios, em parte é resultado de 

forte estiagem ocorrida na região na safra de 2011 que atrasou os plantios, não sendo 

representativos do padrão dos plantios florestais dos produtores. Nas demais safras em 

condições de normalidade climática, 97,4% das florestas foram plantadas até o mês de 

outubro. 

No geral, os plantios respeitaram as condicionantes de temperatura, apesar das regiões 

mais frias ainda apresentarem riscos no mês de setembro. Geralmente as geadas tardias são de 

intensidade fraca a moderada, contudo ocorrem episódios eventuais de maior intensidade 
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(AGUIAR; MENDONÇA, 2004). A centralização das atividades de implantação florestal em 

setembro coincide com o plantio das culturas agrícolas de verão, destacando-se nos 

produtores familiares da Região Sul as culturas do feijão (SILVA, 2003), milho (CRUZ et al., 

2010) e tabaco (SOUZA CRUZ, 2011), o que torna o cultivo florestal concorrente por mão de 

obra. 

 

6.3.2 Densidade de plantas e área plantada 

 

Em média, os produtores familiares plantam 1.290 mudas por ocasião deplantio 

florestal, com o menor número no Sudeste Paranaense (767) e o maior no Litoral Sul (2.234). 

Após o Litoral as regiões com maior número de mudas por plantio são as regiões centrais do 

Rio Grande do Sul com 1.507 na Depressão Central e 1.499 no Centro Serra. Porém este 

número mais elevado de mudas não se reflete numa maior expansão da área florestal. Como 

exemplo estas duas regiões possuem uma área média plantada menor que a do Alto Vale 

(Figura 1a), onde os produtores plantam em média 1.240 mudas por plantio florestal. 

 

Figura 1 - Área média (a) e densidade inicial de plantas (b) dos plantios florestais na 

agricultura familiar das regiões sete estudadas, no período de 2011 a 2014. 

 

(a) (b)  

 

A explicação para estas distorções observadas entre a área de plantio e o número de 

mudas plantadas é derivada da grande variação na densidade média de plantio. Sobretudo os 

plantios dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul mostram-se muito adensados 
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(Figura 1b), com isso os produtores acabam tendo um gasto excessivo com mudas e insumos 

no cultivo florestal (ROCHA, 2011) que não proporciona ganhos reais em produtividade. As 

únicas regiões que se aproximaram a uma densidade média satisfatória situam-se nos estados 

do Paraná e Santa Catarina 

Os resultados da densidade de plantio nos florestamentos indicam uma falta de 

conhecimento técnico dos produtores sobre espaçamentos adequados. Na literatura são 

comuns trabalhos demonstrando que plantios florestais em densidade superior a 2.500 árvores 

por hectare tornam-se antieconômicos, mesmo para produção de biomassa energética 

(GARCIA et al., 2012; PEDROSO FILHO et al., no prelo). Os plantios que extrapolaram este 

limite atingiram 78,4% do total, evidenciando a falta de um referencial para os produtores 

conduzirem a produção florestal. 

Se fosse adotado um espaçamento médio de 2,5 x 2,5 metros, comum para produção 

energética, considerando a área média destinada ao plantio florestal de 4.376 m², o número 

médio de mudas a ser implantado seria de 700, o que representa 54% do que vem sendo 

utilizado atualmente. 

Na comparação entre as regiões, a área média de plantio teve uma relação 

inversamente proporcional a densidade de mudas plantadas por hectare, com uma correlação 

de -0,723, significativo a 10 % de significância. Este fato pode ser constatado visualmente na 

comparação entre os gráficos (Figura 1) onde as regiões com as menores áreas plantadas 

apresentam os maiores valores médios de densidade inicial de plantio. 

Os pequenos produtores familiares têm por prática dimensionar seus plantios pelo 

número de árvores plantadas e não pela área florestada, então é comum adequarem o número 

de mudas desejado a área disponível para o cultivo e não baseados em espaçamento adequado 

para o objetivo de uso da madeira. Isso acarreta esta correlação constatada entre a área de 

plantio e a densidade, com plantios adensados nas regiões em que há pouca área disponível 

para o plantio. 

 

6.3.3 Preparo do solo 

 

Em relação ao preparo do solo, o preparo em área total foi a forma utilizada em quase 

1/5 dos plantios (Figura 2). Esta forma é desaconselhada por alguns autores por acarretar 

danos ao solo, por favorecer a erosão e consequente redução da fertilidade uma vez que o solo 

fica desprotegido (AULER et al., 2008; BERTOL et al., 2007). Porém, cabe salientar que 

26,2% dos plantios em área total (6,1% do total) foram executados através do consórcio do 
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eucalipto com culturas agrícolas, sendo neste caso a opção uma exigência do cultivo agrícola 

implantado. 

 

Figura 2 - Modelos adotados para o preparo do solo nos plantios florestais pelos produtores 

familiares, nas regiões estudadas do Sul do Brasil no período de 2011 a 2014. 

 

 

 

A preponderância do preparo de solo através de coveamento reflete em parte o nível 

tecnológico da agricultura familiar. Mas isso não é resultado apenas de uma carência de 

máquinas e implementos, mas também da limitação de área. Devido à pressão sobre os locais 

agricultáveis os plantios florestais são relegados às áreas menos nobres, o que inviabiliza 

preparos que exijam maiores revolvimentos do solo. Outros trabalhos já identificaram o 

predomínio do preparo do solo por coveamento nos plantios florestais de produtores rurais 

quando situados em regiões de relevo acidentado (FONTES et al., 2003), como é o caso de 

grande parte da área considerada no estudo. 

O preparo em linha apresentou a menor participação nos plantios florestais dos 

produtores familiares, com valores mais altos nas regiões do Rio Grande do Sul. É 

considerada forma mais vantajosa tanto técnica, como ambientalmente, pois reduz os riscos 

de erosão quando realizado perpendicular à declividade do terreno (CAVICHIOLO, 2005) e 

proporciona condições no solo que favorecem o desenvolvimento das plantas (BAPTISTA, 

2008). Contudo, alguns trabalhos indicam que esta diferença no desenvolvimento pronuncia-

se apenas na fase inicial (DEDECEK et al., 2007). 
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6.3.4 Práticas silviculturais de implantação 

 

O controle de formigas cortadeiras constitui-se em atividade corriqueira na produção 

florestal familiar (Figura 3).  Há uma grande variação na forma de controle por parte dos 

produtores, mas predominantemente o controle é realizado com iscas formicidas granuladas, 

método mais empregado pelas empresas florestais do país (CANTARELLI, 2005), utilizado 

em 71,1% dos plantios. Mas também são citados outras dezenas de produtos, com maior 

destaque para os inseticidas líquidos (Confidor, Klap, Orthene e Talstar são as marcas 

comerciais mais frequentes). 

Em 36,1% dos plantios os produtores fazem associação de mais de um produto, 

principalmente de inseticidas líquidos com isca granulada. E, em 58,4% dos plantios um 

único tipo de produto é empregado, sendo principalmente o uso exclusivo das iscas granulada 

em 39,5% dos plantios, seguido pelo Confidor (4,8%), Talstar (4,0%), Orthene (3,5%) e Klap 

(2,5%). 

O percentual de 94,5% dos produtores que faz uso de controle de formigas cortadeiras 

demonstra desacordo com os relatos dos produtores de intensas perdas pelo forrageamento 

das formigas e dificuldade no combate. A explicação pode estar na ausência de um controle 

preventivo nos locais destinados à implantação florestal, prática recomendada para obter 

eficiência no processo (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2010). 

Dos produtores que utilizam isca como método de controle, apenas 36,3% fazem o 

combate prévio. Considerando-se que as demais formas de controle utilizadas constituem-se 

de inseticidas líquidos aspergidos sobre as mudas, não se tratando portanto de controle 

preventivo, a porcentagem real de áreas que passam por combate prévio de formigas 

cortadeiras é de apenas 25,8%. 

Apesar dos produtores terem o controle de formigas como uma atividade já 

estabelecida, ela apresenta deficiências técnicas. Entre as principais marcas comerciais 

utilizadas - Confidor (inseticida sistêmico e inseticida de contato e ingestão), Klap 

(inseticida/formicida de contato e ingestão), Orthene (inseticida acaricida sistêmico, de 

contato e ingestão) e Talstar (inseticida acaricida de contato e ingestão) - o Klap é a única 

com indicação explícita para o controle de formigas e, mesmo assim, não para cultura 

florestal (MAPA, 2016). Reforçando que este controle é realizado mais por iniciativa 

individual do produtor, do que baseado em conhecimento técnico. 

Entretanto, cabe destacar que o uso de produtos não indicados para praga ou cultura 

não significa necessariamente o emprego de métodos ineficazes. O registro de um produto 
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implica em indicação da cultura e praga destinados (BRASIL, 1989), com isso as empresas 

direcionam para o registro de culturas que possibilitam melhor relação custo/benefício 

(CRUZ, 2013) devido ao alto custo que envolve o registro de agrotóxicos.  

Os resultados demonstram que os produtores executam o controle de formigas então, 

os problemas não decorrem da falta de mão de obra, tampouco do custo, visto que o combate 

às formigas pouco influencia no custo total da implantação florestal (WILCKEN et al., 2008). 

Neste caso, os problemas observados são resultado de um inadequado ou inexistente apoio 

técnico aos produtores. 

 

Figura 3 - Porcentagem de adoção de práticas silviculturais de implantação florestal pelos 

pequenos produtores familiares nas regiões estudadas do Sul do Brasil. 

 

 

 

A fertilização apresenta uma frequência menor nos plantios florestais familiares 

quando comparado com a adoção do controle de formigas (Figura 3). A adubação, o controle 

de invasoras e o replantio apesar de estarem em níveis diferentes, apresentam semelhanças na 

comparação por região; todas apontando um menor cuidado dispensado pelos produtores da 

região da Costa Doce aos florestamentos. Apesar do uso de fertilizantes e controle de 

invasoras na Depressão Central demonstrar um comportamento distinto, no geral, os plantios 

do Rio Grande do Sul recebem menor atenção em comparação as regiões de Santa Catarina e 

Paraná. 

Os resultados medianos no Paraná contrapõem-se a outros autores, que na região 

identificaram um baixíssimo nível de fertilização nos plantios florestais em propriedades 
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rurais, (ROSA et al., 2006). Todavia, salienta-se que durante o presente estudo não houve 

controle sobre a adequação desta fertilização no que tange a número de aplicações, dosagem 

do produto e quantidade de fertilizante, referindo-se apenas a uma informação de adoção da 

prática. 

No controle das plantas daninhas houve um predomínio da roçada, executada em 

30,7% dos plantios, seguido do coroamento (15,0%), capina química (10,0%), pré-emergentes 

(9,5%) e capina (7,7%); cabendo destacar que em alguns casos as técnicas foram utilizadas 

concomitantemente. 

O predomínio da roçada deve-se ao fato de ser uma atividade que demande menos 

tempo quando comparado à capina e ao coroamento. No entanto, a baixa participação destas 

duas técnicas coloca em dúvida a efetividade da fertilização química, que é praticada em 

quase 2/3 dos plantios florestais. A remoção das plantas concorrentes no entorno da muda 

constitui-se em fase de preparo da adubação (WILCKEN et al., 2008) para evitar a 

competição pelos nutrientes aplicados. 

O uso dos herbicidas pré-emergentes também evidencia a problemática do uso de 

agroquímicos não registrados para cultura, levando a produção florestal à ilegalidade 

(BRASIL, 1989). Assim como os produtos utilizados para o controle de formigas cortadeiras, 

estes pré-emergentes encontram-se disponíveis nas propriedades devido ao uso nas culturas 

anuais; sendo que em 61,0% dos casos que foi utilizado pré-emergente, o uso foi em áreas 

implantadas através do consórcio da essência florestal com culturas agrícolas. 

Nas áreas plantadas através do consórcio floresta/agricultura no primeiro ano, a 

porcentagem de plantios que não receberam qualquer atividade de tratos culturais reduziu de 

44,7% para 26,5%, evidenciando que esta pode ser uma alternativa para melhorar os índices 

de qualidade dos plantios. Sendo as florestas plantadas culturas secundárias para os 

produtores (FONTES et al., 2003), o plantio conjunto com a agricultura permite que as mudas 

florestais recebam adubação e controle da mato competição sem que isso implique em desvio 

da força de trabalho das atividades agrícolas. 

 

6.3.5 Taxa de sobrevivência dos plantios florestais 

 

A porcentagem de produtores que fazem replantio como informação isolada, não é um 

parâmetro de qualidade dos florestamentos, uma vez que se relaciona com a sobrevivência 

dos plantios. Mas os resultados da sobrevivência demonstram que o baixo índice de 

florestamentos com execução de replantios não é adequado à necessidade; em 81% dos 
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plantios foi constatada uma taxa de sobrevivência igual ou inferior a 90%. Admitindo-se uma 

mortalidade de mudas de até 10% fica claro que, os 27,6% dos florestamentos com replantio 

não condiz com a real necessidade. 

A taxa de sobrevivência apesar de, em parte convergir com os resultados anteriores ao 

demonstrar um padrão superior nos plantios do Paraná, Santa Catarina e Depressão central 

(Figura 4), não demonstrou uma relação tão estreita com as técnicas empregadas. 

 

Figura 4 - Sobrevivência média dos plantios florestais da agricultura familiar das sete regiões 

estudadas no Sul do Brasil. 

 

 

 

De cada 100 mudas florestais plantadas pelos produtores familiares, em média 33 são 

perdidas na fase inicial do plantio. Isto além de acarretar custos elevados se for considerar o 

montante de mudas plantadas na agricultura familiar, ainda envolve o dispêndio de força de 

trabalho na implantação que poderia ser direcionadas para as atividades de manutenção. 

Os produtores justificam constantemente os plantios adensados pela mortalidade, 

contando que as elevadas perdas equilibrem a densidade do povoamento. O que demonstra 

que a falta de manutenção nas florestas é algo corriqueiro, não havendo um esforço em apurar 

a produção florestal. O resultado desta prática são florestas heterogêneas devido à deficiência 

nos tratos culturais; e ainda, os plantios adensados dos produtores formam florestas com 

diferentes níveis de competição, uma vez que a mortalidade não ocorre de maneira uniforme, 

formando porções em alta densidade enquanto outras ficam subestocadas. 
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6.4 CONCLUSÕES 

 

 Os plantios florestais que vem sendo conduzidos pelos agricultores familiares são de 

pequenas dimensões. E devido às áreas disponíveis para cultivo serem reduzidas e o desejo de 

ampliar a produção, são utilizadas altas densidades iniciais de plantio, acima do que é 

economicamente rentável; 

 O cultivo florestal se concentra no período de agosto a outubro para o cultivo florestal. 

Meses que já são reduzidos os riscos de geadas na Região Sul, assim como, ainda não ocorre 

com frequência as altas temperaturas do verão; sendo a época adequada para o plantio; 

 Algumas práticas silviculturais são negligenciadas pelos agricultores familiares 

durante a fase de implantação, com pouco mais da metade dos produtores realizando a 

fertilização e a remoção das plantas daninhas. Das práticas avaliadas, o replantio é a técnica 

menos adotada, porém nem sempre faz-se necessário, tendo em vista que é dependente da 

mortalidade das mudas; 

 A única prática adotada regularmente é o controle de formigas cortadeiras, contudo 

este controle nem sempre se dá de forma adequada, sendo comum o uso de produtos químicos 

sem indicação para este fim. O controle preventivo nas áreas também pouco é utilizado. Dos 

produtores que fazem uso de iscas granuladas pouco mais de um terço fazem combate 

preventivo; 

 De modo geral os produtores familiares empregam um baixo nível tecnológico em 

suas florestas, abdicando de práticas importantes para o crescimento e homogeneidade dos 

florestamentos. Esta carência técnica reflete numa alta taxa de mortalidade de mudas trazendo 

um grande impacto financeiro, tendo em vista que uma em cada três mudas é perdida na fase 

de implantação. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 ALTERNATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

Um dos maiores entraves à expansão da produção florestal familiar está relacionado à 

limitação de mão de obra. Devido à importância de outras culturas para composição da renda 

das famílias, sobretudo a agricultura, visto que estas concentram a força de trabalho. Este fato 

não acarreta em uma renúncia à cultura florestal nas propriedades familiares, as quais mantém 

constantes plantios, contudo acarreta florestamentos de baixa qualidade já que eles ficam em 

segundo plano sem receber a atenção devida, principalmente nas fases de implantação. 

A cultura florestal, se for considerar o ciclo completo, exige uma pequena atenção da 

força de trabalho, com maiores exigências apenas nas fases iniciais e no momento do corte da 

madeira. A colheita pode ser facilmente controlada pelo produtor, podendo aguardar períodos 

de menor demanda de mão de obra para ser efetuada; contudo, a fase inicial dos plantios 

florestais é particularmente problemática por ser concomitante com as principais culturas 

agrícolas de verão, que representa o período de maior demanda de mão de obra nas 

propriedades. Desta forma, práticas silviculturais importantes para que os plantios florestais 

tenham qualidade acabam por serem negligenciadas, resultando em povoamentos florestais 

heterogêneos e com altos índices de mortalidade. 

Além de impactar na rentabilidade do investimento pela redução da produtividade, 

esta falta de cuidado na fase de implantação florestal torna as florestas familiares menos 

competitivas no mercado de produtos florestais, uma vez que não consegue fornecer produtos 

com a qualidade exigida para algumas finalidades. Uma alternativa para contornar esta 

deficiência na fase inicial dos plantios seria estimular o uso de produtos que reduzissem a 

necessidade de intervenções, tais quais como herbicidas pré-emergentes, fertilizantes de 

liberação controlada e formicidas de efeito residual, tornando assim as florestas mais 

independentes da força de trabalho no período em que ela é mais escassa. 

Em muitos casos são encontradas propriedades que não dispõem mais de espaço para a 

ampliação das áreas florestais. Esta situação deriva da mesma restrição anterior, onde as 

culturas agrícolas, pela importância financeira para manutenção da propriedade, têm 

prioridade, sendo alocadas nas áreas mais nobres, com os florestamentos relegados a locais 

marginais que em alguns casos já se encontram saturados. 

Esta situação de limitação de espaços não é predominante; a maior parte das 

propriedades familiares conta com espaços subutilizados que poderiam ser destinados ao 
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incremento das forças produtivas, incluindo a inserção ou ampliação da produção florestal. 

Contudo, quando não há alternativas para ampliação da base florestal, acaba refletindo na 

sustentação das propriedades, tendo em vista o papel que a madeira desempenha na 

manutenção das atividades. Nas regiões em que esta situação é mais frequente ocorre um 

desequilíbrio no abastecimento madeireiro das propriedades familiares, que não pode ser 

contornado por ações internas de ampliação da base florestal, já que não há disponibilidade 

física para este aumento. 

Nestas regiões de acentuada carência de áreas, dificilmente haveria condições para 

estabelecer um sistema de abastecimento de grandes mercados consumidores a partir de 

propriedades familiares, pelo menos com os níveis atuais de consumo de madeira das 

propriedades. Porém, é necessário encontrar alternativas para ao menos mitigar este 

desequilíbrio que ocorre entre a demanda e produção madeireira nas propriedades familiares. 

A alternativa que se vislumbra pode ser a substituição dos florestamentos existentes 

por outros mais produtivos. A agricultura familiar, pela experiência de décadas de 

implantação de florestas plantadas, conta com um contingente expressivo de florestamentos 

antigos. Estes florestamentos apesar de terem sido importantes para a mudança na matriz 

madeireira das propriedades familiares, que puderam migrar dos remanescentes nativos para 

as florestas plantadas, hoje em dia encontram-se em sua maioria defasados. 

No geral, são florestamentos com espécimes de baixo crescimento quando comparado 

aos novos materiais genéticos disponibilizados; e, no caso dos plantios de eucalipto, que 

contemplam a grande maioria dos florestamentos familiares, já passados por vários ciclos de 

corte, resultando em um grande número de cepas mortas. Sendo assim, os plantios que são de 

baixa densidade, não se valem plenamente de toda capacidade produtiva dos sítios onde estão 

implantados. 

A substituição destas florestas por materiais genéticos superiores e com técnicas 

avançadas de silvicultura poderia representar um aumento da capacidade produtiva florestal, 

sem a necessidade da conversão de novas áreas à produção florestal. Esta seria a alternativa 

para atenuar a situação de déficit madeireiro nas regiões de limitada disponibilidade de áreas. 

Da mesma maneira, esta prática pode ser estimulada nas propriedades e regiões de maior 

quantidade de áreas ociosas, tendo em vista que estes florestamentos de baixa produtividade 

tendem a tornar-se antieconômicos, sendo vantajoso aos produtores substitui-los por plantios 

mais produtivos e de melhores atributos técnicos, como forma do tronco e composição da 

madeira, de modo a tornarem-se mais competitivos no mercado de produtos florestais. 
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7.2 POLÍTICAS DE APOIO ÀS FLORESTAS FAMILIARES 

 

A produção florestal compreende um importante elemento das propriedades familiares 

do Sul do Brasil, sendo fundamental para a continuidade do modelo agrícola familiar adotado 

nesta região. No entanto, apresenta um déficit que dificilmente seria atendido com uma 

simples política de estímulo aos florestamentos, fazendo necessária uma intervenção visando 

principalmente qualifica-la, o que poderia abrandar a situação crítica identificada em algumas 

regiões. 

Os plantios florestais familiares apresentam um baixo nível tecnológico quando 

comparado ao nível avançado da silvicultura brasileira. A maior parte das práticas 

silviculturais não são adotadas e quando ocorrem, apresentam falhas técnicas que revelam a 

deficiente assistência técnica fornecida. Os novos plantios apresentam-se adensados e com 

altas taxas de mortalidade, o que demonstra a lenta evolução em relação ao que já vinha sendo 

praticado erroneamente há alguns anos. 

Para um gestor que acompanhou o desenvolvimento da silvicultura brasileira talvez se 

torne difícil dimensionar a distância existente entre a produção madeireira empresarial da 

familiar. Enquanto o setor florestal brasileiro evoluía à vanguarda da ciência tornando-se 

referência mundial, a produção florestal familiar ficou afastada deste processo, resultando em 

um cenário de defasagem tecnológica. 

O setor industrial madeireiro sempre teve nas políticas públicas uma forma de apoio 

financeiro para a consolidação da sua base produtiva, seja através dos antigos incentivos 

fiscais para o plantio de florestas, seja pelas atuais fontes de financiamento público para 

estabelecimento da base florestal e industrial. 

 Guardadas as devidas proporções, o caso da produção florestal familiar se assemelha. 

As políticas públicas voltadas ao estímulo dos florestamentos familiares foram e ainda são 

pautadas quase que exclusivamente em um apoio econômico. Tanto via modalidades de 

financiamento com condições especiais para agricultura familiar, a exemplo do Pronaf 

Florestal, como também pelo fornecimento de insumos subsidiados, exemplo dos programas 

de doação de mudas comumente praticado por prefeituras. Estes últimos, em especial, tiveram 

um papel importante no estabelecimento de uma base produtiva em substituição à exploração 

madeireira dos fragmentos naturais. 

Contudo, diferente do setor empresarial, que possui condições de manter seu sistema 

produtivo alinhado com a evolução das novas técnicas silviculturais, sendo em grande parte 

responsáveis por este processo de desenvolvimento de novas tecnologias e processos voltados 



124 

 

à qualificação da produção florestal, os agricultores baseiam a produção florestal em 

exemplos práticos vivenciados pelos ascendentes ou vizinhos, muitas vezes técnicas 

inapropriadas que tiveram origem empírica e desconhecida. 

O avanço tecnológico do setor florestal extrapola em muito a capacidade avulsa de 

aprendizado dos produtores. Esta lacuna que se verifica na assistência técnica florestal para a 

agricultura familiar impede que os produtores sejam competitivos, uma vez que eles não 

conseguem introduzir novas técnicas e cultivos ao nível de exigência do mercado. 

Esta dualidade existente de incentivo econômico e deficiente apoio técnico ao plantio 

florestal familiar, resulta em uma grande quantidade de pequenos florestamentos de baixa 

qualidade. A presença constante de florestamentos heterogêneos com forma de tronco 

irregular, torna os produtores reféns de destinos menos nobres para a madeira produzida; o 

que pode acarretar em frustação com o cultivo florestal e consequentemente, uma aversão dos 

próprios produtores em adentrar no mercado de produtos florestais. 

O que se verifica é uma real falta de apoio técnico ao plantio florestal. Os 

florestamentos, no contexto das propriedades familiares, ocupam uma área expressiva, não 

compatível com a pouca atenção que recebem das instituições públicas de assistência técnica 

e extensão rural. Para que estas florestas possam inserir-se no mercado é necessário que as 

políticas públicas voltadas à produção familiar de madeira concentrem-se cada vez mais na 

qualificação da produção, de modo que as propriedades venham gerar produtos que estejam 

em consonância com as exigências do mercado; e assim, permitam uma remuneração que 

justifique um interesse em produzir madeira, além da necessária para atender às demandas 

internas da propriedade. Não que as iniciativas atuais de apoio sejam inadequadas, mas é 

importante que as instituições incluam um enfoque maior na assistência técnica florestal além 

do modelo baseado exclusivamente em um incentivo econômico. 

Levando-se em conta que algumas ações de assistência já vem sendo implementadas, 

mas sem influência direta na maneira como os produtores conduzem seus florestamentos, 

necessita-se que sejam adotadas formas mais eficazes para transferência destas informações 

aos produtores. O histórico da agricultura familiar aponta que ações práticas, que demonstrem 

a eficiência de novas tecnologias ou culturas, são bons artifícios de difusão do conhecimento 

no meio rural. A implantação de projetos pilotos em bases mais próximas às aplicadas pela 

silvicultura atual, seria uma iniciativa interessante para difundir métodos visando a 

qualificação dos florestamentos familiares. 

Todavia é importante que estas tecnologias sejam adaptadas aos recursos que os 

produtores dispõem em suas propriedades, principalmente no que diz respeito aos 
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implementos e disponibilidade de mão de obra. Também devem ser adaptadas aos locais 

destinados pelos produtores aos plantios florestais, geralmente áreas marginais não raro com a 

presença de tocos, afloramentos rochosos e declividade acentuada; e ainda, algumas vezes, 

degradadas, necessitando atenção especial na conservação do solo e nos aspectos nutricionais 

das mudas florestais. 

 

7.3 EFEITOS POSITIVOS DA AUTOSSUFICIÊNCIA REGIONAL 

 

A importância da madeira para as propriedades familiares é inegável, fato facilmente 

comprovado nos inúmeros trabalhos científicos que abordam o assunto (GALVÃO, 2000; 

MALINOVSKI et al., 2006; VILCAHUAMAN et al. 2002). Mas, nas regiões em que há uma 

alta demanda madeireira devido à aplicação intensiva deste recurso nas atividades agrícolas, 

este tópico deve receber uma atenção especial pela importância que ocupa na economia. 

Situação evidenciada sobretudo nas regiões onde a madeira é empregada na secagem das 

culturas agrícolas que compõem a matriz econômica regional, onde são consumidos volumes 

consideráveis. 

Nestas regiões, a madeira deixa de ocupar uma posição de elemento de subsistência da 

propriedade, como elemento energético na preparação de alimentos ou em usos ocasionais na 

construção e manutenção das benfeitorias, e passa a ter posição de importante insumo para 

manutenção das atividade produtivas capitais das propriedades, que vem a compor a maior 

parte da renda destas famílias. 

O acesso ao material lenhoso é fundamental para que as atividades produtivas sejam 

mantidas e qualquer interrupção na disponibilidade tem reflexo direto na capacidade de 

capitalização destas famílias. Por ser parte integrante do ciclo produtivo, dificilmente são 

observadas, nestas regiões, propriedades que não contam com depósitos volumosos de lenha. 

Mesmo nas propriedades que não possuem fragmentos de florestas plantadas visualiza-se 

montantes de madeira que são mantidos estocados permanentemente no decorrer da safra 

agrícola. 

Portanto, quando os produtores encontram-se em situações de escassez de madeira, 

devido à importância que ela tem, eles não abdicam do recurso e acabam por buscar fontes 

alternativas para se abastecerem. Invariavelmente, estas alternativas remetem ao emprego dos 

recursos naturais presentes nos fragmentos florestais remanescentes, que é uma fonte barata e 

prontamente disponível aos produtores. 
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Contudo, nas regiões estudadas, pouco foi observado o emprego de madeira nativa 

como insumo na secagem dos produtos agrícolas, provavelmente devido à pressão dos órgãos 

de fiscalização e da própria opinião pública sobre o uso de recursos provenientes de florestas 

nativas. Apesar da madeira nativa se fazer presente em muitas propriedades, seu volume é 

irrisório frente ao volume consumido e geralmente, é direcionada para atender as demandas 

domésticas. 

O que pode influir neste aspecto é a atuação de empresas que trabalham com estes 

produtores em sistemas de integração. Devido às exigências para certificação dos seus 

produtos e da implicação legal que a não observação das restrições ambientais por parte dos 

integrados pode acarretar à empresa, elas fazem uma fiscalização paralela aos órgãos oficiais 

estando presente constantemente nas propriedades. É comum, nestas regiões, o rompimento 

de contrato entre produtores e integradoras devido à remoção de vegetação nativa, seja 

decorrente do emprego para lenha ou para abertura de novas áreas agrícolas na propriedade. 

Observa-se uma pressão constante para que os produtores não empreguem madeira não 

licenciada nas atividades diretamente relacionadas às culturas objeto dos contratos de 

integração. 

Sendo assim, independente da eficiência dos órgãos oficiais de fiscalização, estes 

produtores evitam o uso de recursos provenientes das florestas nativas, tendo em vista a 

importância da manutenção dos contratos de integração agrícola na sustentabilidade 

econômica das propriedades. Nos casos em que há carência de madeira proveniente das 

florestas plantadas nas propriedades, os produtores têm de recorrer ao mercado de produtos 

florestais, tendo em vista que os fragmentos naturais, pela dificuldade de licenciamento na 

região de domínio do Bioma Mata Atlântica, não são uma opção passível para atender à alta 

demanda madeireira existente. 

Ao ter que adquirir a madeira de fornecedores externos, as famílias dispensam 

quantidades significativas de recursos financeiros. Excluindo os gastos com mão de obra, que 

geralmente correspondem a remuneração sobre a força de trabalho familiar, as despesas com 

aquisição da lenha compõem um dos principais custos de produção. No contexto estudado, a 

lenha tem forte influência sobre a rentabilidade das atividades agrícolas nas pequenas 

propriedades. 

A demanda madeireira na secagem das culturas tem um comportamento estável, 

influenciado apenas por condições climáticas desfavoráveis, já que está diretamente 

relacionada com o volume da produção agrícola. Este cenário torna favorável o 

estabelecimento de um mercado de produtos florestais voltado as pequenas propriedades, com 
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a atuação de vários agentes externos à agricultura familiar que operam no abastecimento 

madeireiro destas propriedades. A madeira torna-se uma importante fonte de saída de recursos 

da agricultura familiar, uma vez que montantes financeiros consideráveis são direcionados a 

estes fornecedores externos.  

Devido à alta pressão fundiária que há nestas regiões com predomínio da agricultura 

familiar, é comum as propriedades serem abastecidas com madeira provenientes de 

florestamentos implantados em outras regiões. Isto traz por consequência, além do aumento 

no preço da madeira devido aos custos de transporte, também uma menor segurança no 

abastecimento das propriedades familiares, já que esta madeira pode ser direcionada a outros 

consumidores se estes se mostrarem mais favoráveis. Estes fornecedores geralmente não 

possuem uma ligação direta com as culturas produzidas no contexto da agricultura familiar, 

logo não há um compromisso no abastecimento das propriedades. 

O estímulo à produção florestal dentro dos limites destas regiões de alta demanda 

madeireira derivada do emprego da lenha como insumo da agricultura, deverá trazer 

benefícios à agricultura familiar. Uma autossuficiência madeireira dentro da escala regional 

dará uma maior garantia no abastecimento, uma vez que as propriedades familiares teriam 

vantagem frente a consumidores concorrentes pela redução nos custos de transporte. Ainda 

permitirá relações comerciais diferenciadas, como o produtor podendo efetuar a colheita ou 

ficando responsável pelo transporte, reduzindo assim o impacto financeiro com a aquisição da 

madeira já que será empregada a mão de obra da família. 

Dentro desta concepção, todas as ações que levem à autossuficiência regional são 

benéficas, até mesmo derivadas de investidores inseridos na região sem ligação direta com a 

agricultura familiar, que tem por objetivo exclusivo atender esta demanda. Contudo, se este 

mercado originário de propriedades que não apresentam condições estruturais para 

produzirem a própria madeira, pudesse ser abastecido pelo excedente das propriedades 

familiares superavitárias, traria vantagens pelo potencial de geração de renda para agricultura 

familiar, auxiliando no desenvolvimento da propriedades familiares na região. 

 

7.4 ATENDIMENTO AO MERCADO FRENTE A DEMANDA INTERNA 

 

Devido ao alto consumo de madeira das pequenas propriedades, a agricultura familiar, 

nas regiões estudadas, mostra-se como um importante demandante de produtos florestais. 

Quando a produção está voltada à comercialização, a maior parte das vezes é para atender 

outros produtores rurais situados na proximidade, não podendo caracterizar as pequenas 
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propriedades familiares como fornecedoras de madeira, tendo um perfil predominantemente 

consumista. 

Apesar dos florestamentos na agricultura familiar serem constituídos por áreas 

pequenas, eles ocupam uma área relativa considerável, já que se tratam de pequenas 

propriedades. Contudo, pouco contribuem na composição da renda familiar. A explicação 

recai na importância da madeira para os processos internos da propriedade, sendo sua 

produção muito mais relacionada ao autoconsumo do que a um interesse de cunho comercial. 

É prática comum na literatura observar trabalhos enfatizando o potencial da produção 

madeireira como alternativa de renda nas pequenas propriedades rurais, sem considerar 

possíveis carências que estas propriedades tem no atendimento à própria demanda. Em 

situações de escassez de madeira, o estímulo à produção florestal na agricultura familiar deve 

estar pautado prioritariamente em garantir a sustentabilidade madeireira das propriedades, 

com foco em atender as exigências internas. 

A alternativa para que a madeira possa ser geradora de renda para as propriedades 

familiares, pode passar por uma distinção dos produtos gerados por estes florestamentos. A 

demanda de madeira nas propriedades familiares é essencialmente energética, com os demais 

usos que possam exigir peças com qualidade e dimensões específicas exigindo volumes 

irrisórios. Sendo assim não há uma exigência técnica para a madeira consumida. 

Devido à carência de madeira, os produtores geralmente direcionam todos os produtos 

lenhosos produzidos para atender a demanda energética. Se os sortimentos de maior valor 

fossem voltados à comercialização, seria possível inserir estas propriedades familiares ao 

mercado de produtos florestais de uma forma que isto ocorresse em consonância com as 

funções internas que a madeira desempenha. Assim, o valor obtido com a comercialização dos 

sortimentos mais valorizados poderia no caso das propriedades deficitárias, atenuar o custo 

com aquisição da lenha, uma vez que consiste de um produto de menor qualidade, com preço 

de mercado mais acessível. 

Outra questão que se deve pontuar quanto a possibilidade de ganhos com a 

comercialização da madeira a partir da situação atual da demanda interna, está relacionada 

com a possibilidade de mudanças na matriz econômica regional. O diagnóstico atual é de um 

cenário de acentuada defasagem de produtos florestais nas propriedades familiares, resultado 

de uma grande demanda na secagem de produtos agrícolas. Qualquer fator que implique na 

redução da produção destas culturas agrícolas de maior exigência energética, ocasionará uma 

mudança no balanço de madeira. 
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Estas propriedades contam com uma produção florestal expressiva quando 

considerado o contexto global. Uma redução drástica do volume de madeira consumido nas 

propriedades devido a uma mudança na base produtiva da agricultura, geraria uma oferta de 

madeira nestas regiões suficiente para atender indústrias de porte considerável. Pela estrutura 

fundiária nestas regiões ser de minifúndios, os plantios florestais apesar de pequenos, são 

bastante concentrados, permitindo o estabelecimento de áreas de abrangência bem definidas 

para captação da madeira visando o abastecimento de indústrias florestais. 

 

7.5 POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO À CADEIA DA MADEIRA 

 

Excluindo o comércio de produtos florestais existentes entre os produtores familiares, 

a relação que eles mantém de fornecimento à cadeia da madeira resume-se basicamente ao 

abastecimento de pequenas serrarias. Devido ao uso intensivo da madeira, os produtores já 

contam com estímulos próprios para investir na produção florestal. Porém, não se visualiza 

junto às empresas do setor florestal, uma cultura de aquisição da madeira de pequenas 

propriedades rurais, que poderia ser um fator motivador para que os produtores familiares 

passassem a investir no cultivo florestal, tanto em volume como em qualidade, com intuito de 

abastecer um mercado que transcendesse as estruturas comerciais locais. 

As empresas alegam dificuldades logísticas e administrativas com a adoção de 

pequenos fornecedores, o que exige uma grande quantidade de contratos para atender a 

demanda, além de estimativas mais complexas para o planejamento do abastecimento da 

indústria. Uma forma de contornar esta situação seria a atuação de empresas intermediárias 

que poderiam contar com cotas permanentes junto às grandes indústrias consumidoras, sendo 

responsáveis pela captação desta madeira junto aos pequenos produtores. Assim, as indústrias 

consumidoras firmariam contratos únicos diretamente com esta empresa fornecedora, a 

exemplo do que elas já praticam continuamente com os médios e grandes produtores 

florestais. 

Estes intermediários poderiam ser derivados da formação de associação de produtores 

em cooperativas, de modo as pequenas propriedades tornarem-se mais competitivas pelo 

aumento da escala. A formação de entidades que organizem os produtores também tende a ser 

benéfica para o estabelecimento de relações comerciais mais justas, diferente dos contratos 

firmados individualmente entre as empresas e os produtores. A associação dos produtores 

permite que contratos sejam mais equilibrados, resguardando ambas as partes, indústrias e 

produtores. 
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Outra forma de incluir as pequenas propriedades à cadeia produtiva da madeira é 

seguir o exemplo dos sistemas de integração da agropecuária. A implantação de um modelo 

que associe a produção florestal familiar às empresas, financeiramente é mais simples de ser 

estruturado quando comparado aos outros grandes sistemas de integração existentes. Os 

produtores familiares que trabalham nos principais sistemas de integração agropecuária 

utilizam recursos produtivos avançados, com altos custos de instalação e manutenção, 

trazendo altos riscos financeiros. No caso da produção florestal este risco é bastante reduzido. 

Sendo assim, uma estrutura atrativa à produção florestal, poderia constituir uma oportunidade 

para atrair pequenas propriedades que não contam com montante de recursos para se 

inserirem nestes outros sistemas, seja por falta de crédito, ou por serem avessos aos riscos que 

são associados. 

De modo geral, sistemas de integração devem gerar renda suficiente para alcançar um 

mínimo de capitalização que viabilize as propriedades. Se por um lado a produção florestal 

nas pequenas propriedades traz a desvantagem de ser uma fonte de renda esporádica, traz a 

vantagem de ser compatível com as demais atividades desenvolvidas, ocupando áreas 

marginais e demandando um baixo investimento. Uma alternativa simples de diversificação e 

de pequeno impacto sobre as demais culturas, que cumprem a função de manutenção da 

propriedade. 

Os atuais modelos de fomento adotados pelas empresas florestais não deixam de ser 

sistemas de integração entre produtores e a indústria. Apesar da grande variabilidade 

observada nos modelos adotados, a maior parte baseia-se na disponibilização, por parte da 

empresa aos integrados, de insumos e assistência necessária para o cultivo florestal. Os 

produtores em contrapartida, comprometem-se a vender a madeira para a indústria, através da 

qual eles também pagam pelo incentivo que a empresa forneceu durante o ciclo florestal. 

Sendo assim, os programas de fomento são adotados geralmente apenas por grandes 

empresas, pois é necessário altos investimentos para sua operacionalização. 

Para a empresa, o fomento florestal representa uma significativa redução na 

imobilização de capital com aquisição de terra que pode ser direcionado para outros setores, 

além de mitigar os riscos que denotam dos florestamentos próprios pela incidência de 

incêndios, pragas, roubos, etc. Também, representa uma transferência da responsabilidade 

civil e legal sobre os florestamentos para os produtores, principalmente relacionadas às 

exigências trabalhistas e ambientais. 

Contudo, os modelos de fomento não são adequados para a estrutura produtiva da 

agricultura familiar observada na Região Sul. Programas de fomento, nos moldes adotados 
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atualmente, em que o produtor é obrigado a vender a madeira para integradora, dificilmente 

teria sucesso neste cenário de elevado déficit madeireiro. Para as empresas que trabalham com 

a cadeia de custódia da madeira certificada, ainda soma-se a dificuldade que seria certificar 

pequenos florestamentos, sendo mais viável apenas em programas de fomento que trabalham 

com áreas florestais maiores. 

Os produtores familiares possuem discernimento para avaliar o impacto que a 

obrigatoriedade de venda da madeira representaria na propriedade. O equilíbrio entre o 

comércio de madeira e manutenção das atividades que exigem madeira na propriedade, passa 

pelos produtores terem independência na destinação dos recursos florestais produzidos. 

Sobretudo considerando contexto de limitada disponibilidade de áreas para o cultivo florestal, 

Seria mais eficiente para estimular a produção florestal familiar nestas regiões, a 

implantação de estruturas de mercado que dessem segurança aos produtores de 

comercialização dos produtos excedentes gerados de seus florestamentos. Quanto mais opções 

os produtores tiverem para comercializar a sua produção, mais sustentável será o sistema, pois 

será menos suscetível a variações nas condições do mercado. 

É certo que o setor florestal consegue se manter a despeito da participação das 

pequenas propriedades familiares. Mas, para empreendimentos presentes, ou com intuito de 

instalar-se em regiões de alta concentração minifundiária, a madeira oriunda das pequenas 

propriedades seria uma opção para contornar dificuldades de acesso à terra, além de 

investimento e de tempo necessários para implantação de base florestal própria. 

Um modelo de inserção das pequenas propriedades à cadeia produtiva da madeira, 

onde os produtores tivessem total independência sobre o processo decisório na 

comercialização dos seus produtos florestais, parece o mais adequado para regiões como as 

observadas no estudo. Nestas regiões, a produção florestal é desenvolvida em paralelo com 

outras culturas na propriedade e tem uma importância fundamental na sustentabilidade das 

outras atividades que são desenvolvidas. Desta forma, a madeira disponibilizada pelos 

produtores ao mercado, deve ser compatível também com o atendimento às demandas 

madeireiras internas das propriedades. 

Um modelo assim é interessante para regiões que já tem uma grande base florestal 

familiar como ocorre nestas regiões do sul do país. Em locais onde a base florestal é quase 

nula, seriam necessárias estratégias de estímulo a produção florestal além das proporcionadas 

pelo acesso aos mercados. 
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Para que os produtores produzam madeira com atributos compatíveis com as 

exigências das indústrias e tenham um fácil acesso a elas, sugere-se que as indústrias 

mantenham colaboradores permanentemente próximos das propriedades. 

Este exemplo é visto nos sistemas de integração da agropecuária, onde geralmente os 

técnicos estabelecem-se na região onde os produtores atendidos residem, não raro sendo 

oriundos do local. Desta forma, se estabelece uma relação de confiança com os agricultores e 

consequentemente, refletindo numa relação mais próxima da empresa com os produtores. Nos 

programas de fomento florestal atuais, este relacionamento só ocorre na fase de implantação, 

devido a assistência técnica de plantio. Após há um distanciamento, tendo as visitas um 

caráter mais de fiscalização do que de apoio técnico. 

Os agentes instalados nas regiões seriam o elo para que os produtores cultivassem as 

florestas em consonância com às necessidades da empresa, que captariam madeira 

globalmente, não só dos pequenos agricultores. Formariam uma fonte permanente de apoio 

técnico florestal aos produtores, mas há de se destacar que esta assistência técnica deve ser 

desvinculada de contratos garantidos de compra e venda da madeira. As despesas para 

manutenção destes colaboradores certamente seria diluído no baixo custo de supervisão da 

mão de obra familiar.  

Apesar de que o ciclo produtivo ficaria todo a cargo dos produtores, desde a aquisição 

dos insumos até a preparação da madeira para o transporte; seria interessante o transporte ser 

responsabilidade da empresa, de modo a ter um melhor controle sobre o fluxo madeireiro na 

indústria, e até mesmo para garantir a segurança do transporte e o cumprimento da legislação 

que o regulamenta. Estes transportadores poderiam estar diretamente vinculados aos agentes 

regionais que seriam responsáveis por este gerenciamento. 

Considera-se que este é um modelo plausível onde há uma concentração suficiente de 

propriedades e produtores, pois não se sustentaria uma rede de apoio para pequenas 

propriedades isoladas em meio a quilômetros de grandes propriedades de monocultivos. Não 

que exclui-se a possibilidade de incluir produtores independentes maiores, mas se faz 

necessário um mínimo de integrantes concentrados em uma região delimitada, para que se 

justifique esta rede e que se formem inciativas associativistas entre eles. Esta atuação de 

assistência e captação da madeira junto às propriedades pode ser executada tanto diretamente 

pela indústria consumidora, como também por instituições intermediárias, como citado 

anteriormente. 

Através deste modelo, busca-se superar as desvantagens competitivas inerentes às 

propriedades familiares, tais quais como a distância dos consumidores, a pequena escala, etc. 
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De modo que estes participem da cadeia sem restrições, sendo eles independentes para buscar 

o grau de competitividade necessária para serem parte integrante do mercado. O foco não é a 

inserção das propriedades familiares na cadeia da madeira como uma forma compensatória de 

inclusão social. Mas sim buscar formas de superar as deficiências existentes nos modelos 

atuais, onde os produtores não conseguem conduzir a produção florestal de modo que seja 

adequada ao mercado e as exigências internas das propriedades. 

 

7.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Independentemente de qualquer ação voltada ao estímulo da produção florestal nas 

propriedades familiares, os produtores já se sentem incentivados a investir em florestas 

plantadas. A exigência de madeira na propriedade é um fator que por si só já vem 

promovendo uma expansão da área de florestamentos, não sendo a falta de incentivos à 

produção um item que condicione a consolidação da produção madeireira nas pequenas 

propriedades. 

Assim como o incentivo à produção, a disponibilidade de recursos também não parece 

ser um fator limitante à produção florestal familiar. À exceção da mão de obra que por vezes 

se mostra escassa na fase de implantação, os demais recursos não são impeditivos aos 

florestamentos, pouco impactando nas demais atividades desenvolvidas nas propriedades. Em 

relação à disponibilidade de terra, há um contingente de áreas subaproveitadas suficiente para 

atender à ampliação da base florestal. Quanto à disponibilidade de capital, os produtores já 

vem fazendo recorrentes investimentos em florestas que são de baixo custo, com pouca 

influência na renda. E por fim, quanto à disponibilidade de tecnologia, a necessidade de 

insumos e de equipamentos para a cultura florestal é muito semelhante ou igual aos 

empregados na agricultura, podendo ser facilmente adaptado ao que as propriedades já 

dispõem. 

Com este potencial apresentado, as principais condicionantes ao desenvolvimento 

florestal familiar vem sendo a dificuldade de acesso aos mercados e a ausência de ações 

eficientes de assistência técnica florestal. No momento que os produtores sentirem-se seguros 

quanto ao mercado que absorva a sua produção, com valores que garantam a rentabilidade do 

investimento, é natural que haja uma ampliação da disponibilidade de madeira oriundas destas 

pequenas propriedades. Madeira esta que deverá ter um custo competitivo para os 

demandantes, tendo em vista o baixo custo de gestão e supervisão da mão de obra que a 

produção familiar possibilita quando comparado a produção própria. 
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Mas para isso é necessário que se garanta que elas tenham capacidade de produzir 

florestas com características e qualidade suficientes para atender às exigências do mercado. 

Sendo o aprimoramento técnico da produção florestal um dos itens mais importantes a ser 

trabalhado seja por órgãos públicos, ou mesmo por consumidores que tenham interesse nesta 

fonte de fornecimento. As políticas de estímulo florestal familiar, públicas e privadas, têm se 

preocupado basicamente com um estímulo financeiro, tratando os sintomas da falta de 

madeira proveniente das pequenas propriedades, mas não as raízes do problema. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 As propriedades familiares, apesar de serem de pequenas dimensões, em geral, 

dispõem de áreas subaproveitadas que podem ser utilizadas para incrementar a capacidade 

produtiva florestal; 

 O número de pessoas que se destinam as atividades agrícolas é pequeno frente a alta 

demanda da força de trabalho nas culturas agrícolas, que representam quase a totalidade da 

renda das famílias, concentrando assim a mão de obra; 

 Entre as limitações impostas no âmbito familiar e estrutural das propriedades, a 

carência de mão de obra está entre os principais fatores que políticas de estímulo à produção 

florestal familiar devem considerar, devendo ser analisadas alternativas para contornar esta 

deficiência; 

 As estratégias também devem ser adaptadas ao nível de instrução dos produtores, 

apesar da distribuição dos integrantes familiares em classes de idade ser homogênea, a grande 

maioria não possui nível fundamental completo, sendo assim, a abordagem deve ser 

conduzida com ferramentas adequadas a esta situação; 

 O cultivo florestal é uma atividade enraizada na cultura dos produtores familiares, 

sendo praticada, na maior parte dos casos há mais de uma década nas propriedades. Contudo, 

esta experiência não corresponde na mesma proporção em uma compreensão das técnicas 

mais adequadas para o cultivo florestal; 

 A assistência técnica florestal fornecida à agricultura familiar é deficiente e quando 

ocorre, muitas vezes não acarreta em uma mudança na forma com que os produtores 

conduzem seus florestamentos, geralmente baseando-se em conhecimentos empíricos; 

 Apesar da grande exigência que as instituições de extensão e assistência técnica rural 

têm nas áreas agrícolas e da pecuária, há um interesse evidente dos produtores pela atividade 

florestal, que justifica um apoio técnico mais atuante e eficiente na área florestal; 

 No caso da agricultura familiar, o investimento para implantação florestal é baixo, 

devido às pequenas dimensões e o emprego de mão de obra familiar, não chegando a 

comprometer financeiramente as famílias; 

 O plantio geralmente é realizado com recursos próprios, demonstrando que as políticas 

públicas de incentivo florestal baseadas, quase que exclusivamente em financiamentos, são 

pouco efetivas para agricultura familiar; 

 Pela forma que os produtores familiares conduzem os florestamentos, políticas 
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públicas voltadas à qualificação técnica dos produtores sobre o plantios florestais, seriam mais 

eficientes na promoção da produção madeireira nas pequenas propriedades em relação ao 

incentivo econômico; 

 Os produtores apresentam uma alta demanda madeireira decorrente do emprego da 

lenha na secagem de culturas agrícolas. Independente da abertura de mercados externos à 

agricultura familiar, que demandem madeira das pequenas florestas, já há um mercado 

estabelecido e bastante carente onde produtores com superávit madeireiro poderiam abastecer 

propriedades deficitárias; 

 Observa-se que boa parte desta madeira é proveniente de fornecedores externos, 

representando uma fonte de evasão de recursos das propriedades familiares. Nas regiões mais 

carentes, o mercado é abastecido em parte por madeira originária de longas distâncias, 

inflacionando os preços devido ao custo do frete; 

 Apesar da heterogeneidade observada entre as propriedades, com propriedades 

familiares que vendem madeira continuamente e outras onde a totalidade da madeira 

consumida é externa, é nítido que a agricultura familiar nas regiões estudadas caracteriza-se 

por ter um comportamento de consumidor, onde a promoção da produção florestal familiar 

passa inicialmente pelo atendimento da demanda interna das propriedades; 

 As florestas plantadas estão presentes em quase a totalidade das pequenas 

propriedades familiares. Embora sejam pequenas áreas florestais e que não tenham caráter 

predominante na ocupação do solo, ao considerar que são propriedades que na maioria das 

vezes não atingem um módulo fiscal, a taxa de ocupação das propriedades com 

florestamentos é considerável; 

 Considerando a dimensão da agricultura familiar, que representa quase 90% dos 

estabelecimentos rurais da área de estudo, a base florestal familiar tanto em área como em 

volume estocado atinge dimensões significativas até mesmo para os padrões das grandes 

empresas florestais; 

 Os produtores mostram coerência na escolha das espécies e época de plantio mais 

adequados às condições climáticas da região onde estão inseridos e a produtividade dos 

plantios atinge uma taxa interessante, próximo dos 40 m³.ha
-1

.ano; 

 O perfil observado nos florestamentos existentes é de acentuado atraso tecnológico, 

sendo este incremento aceitável resultado das altas densidade de plantio utilizados, que 

resultam em povoamentos mais produtivos mas com madeiras de pequenas dimensões; 

 Este grande número de plantios florestais de baixa qualidade possibilita que se busque 
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um aumento da produção florestal sem necessariamente a conversão de novas áreas, tendo em 

vista que estes florestamentos podem ser substituídos por novos plantios mais produtivos e 

economicamente mais rentáveis; 

 A análise dos novos plantios indica que a produção florestal segue em expansão nas 

propriedades familiares, mas segue com padrão semelhante aos plantios mais antigos. Os 

produtores seguem empregando altas densidades de plantio, a exemplo das áreas florestais já 

estabelecidas, e há uma série de deficiências técnicas na aplicação das práticas silviculturais 

de implantação, tanto pelo uso de produtos inadequados como também pelo descuido com 

etapas importantes de manutenção; 

 Os produtores plantam as florestas em época adequada considerando as condicionantes 

climáticas, mas o nível tecnológico que vem sendo empregado nos novos plantios florestais 

familiares é bastante deficiente, o que acaba resultando em uma baixa taxa de sobrevivência 

das mudas. 
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9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Apesar da importância do levantamento da base florestal familiar no sul do Brasil, 

informação que se constituía de uma incógnita, coloca-se como uma das principais 

contribuições deste estudo, a identificação do cenário de atraso tecnológico na silvicultura 

familiar. As contribuições da pesquisa brasileira acerca da produção florestal familiar são 

direcionadas principalmente em demonstrar o potencial de gerar renda e melhorar a qualidade 

de vida nas pequenas propriedades familiares, não raro empregando coeficientes empresariais; 

o que os resultados demonstram não retratar fielmente o nível da produção florestal na 

agricultura familiar do Sul do Brasil. 

A intensificação de um assessoramento técnico eficiente junto a estes produtores, 

geraria resultados imediatos na produtividade e qualidade da produção florestal proveniente 

destas propriedades. Este processo não exigiria maiores investimentos nas propriedades, tendo 

em vista que o custo para o plantio de florestas já vem sendo bancado pelos produtores, 

contudo com resultados insatisfatórios. 

As iniciativas de plantios que se verificam são de pequenas áreas, geralmente 

inferiores a 0,5 ha. Desta forma, a base florestal das propriedades acaba por ser formada por 

pequenos e numerosos fragmentos florestais, em que o manejo e comercialização dos 

produtos florestais dificilmente poderia englobar a totalidade dos recursos florestais das 

propriedades, tendo em vista há povoamentos diferentes idades existentes em uma mesma 

propriedade. 

Estes resultados demonstram a inviabilidade de aplicar os atuais modelos de fomento 

das empresas do ramo florestal no contexto da agricultura familiar. Seria custoso e inviável 

elaborar projetos e contratos de fornecimento com tamanho número de fornecedores, sem 

contar a extensão da área de abrangência necessária para atender à demanda de uma média ou 

grande empresa nestes moldes. Ainda há casos em que as empresas centralizam a logística de 

transporte e até mesmo da colheita de seu fomentados. 

A exemplo dos modelos de fomento florestal, os modelos de integração entre 

empresas e a agricultura familiar que são praticado pela agricultura e principalmente pela 

pecuária, também apresentam problemas de incompatibilidade com a produção florestal. 

Neles há um compromisso de fornecimento dos bens produzidos a empresa integradora, de 

modo que o uso recorrente da madeira nas propriedades familiares invariavelmente acarretaria 

em constantes problemas de contrato. Ainda há a questão que nestes modelos há uma 

remuneração recorrente aos produtores, o que não seria possível no caso das essências 
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florestais, que deveriam ser compatíveis com as demais fontes de renda que garantissem a 

sustentabilidade da propriedade. 

Este estudo propõe um modelo onde o produtor familiar fosse o elemento central do 

processo, com independência sobre a sua floresta. O estímulo às florestas familiares derivaria 

da demanda do mercado, sendo o produtor responsável por todo o processo de produção, 

desde o plantio até a disponibilização da madeira já traçada para carregamento; com as 

empresas atuando na assistência técnica de forma a garantir a qualidade dos produtos gerados 

e na garantia de uma estrutura de compra de madeira em que os produtores sentissem 

segurança que teriam mercado para seus produtos florestais. 

À empresa caberia a presença de agentes regionalizados, sejam colaboradores ou 

intermediários independentes, responsáveis pela aquisição desta madeira disponibilizada pelos 

produtores familiares. Eles ainda funcionariam como fonte de assistência técnica acessível aos 

produtores e poderiam orientar a produção para atender as necessidades de produtos 

requeridos pela empresa. Pelo vínculo formado com as propriedades, seria possível a estes 

agentes fazerem estimativas parciais da oferta de madeira, de modo a empresa ter um 

planejamento para o recebimento regular da madeira. 

Este modelo é interessante para empresas que admitam uma certa variabilidade dos 

produtos recebidos, tendo em vista que as florestas familiares, mesmo com apoio técnico 

maior, ainda seria formado por uma variabilidade de espécies e peças de diversas dimensões. 

Além disso, se adequaria mais a empresas que demandassem peças de maior valor, uma vez 

que as de menor valor agregado acabariam direcionadas a atender as necessidades energéticas 

das pequenas propriedades. 
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