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9. IMPACTOS ANTRÓPICOS E

BIODIVERSIDADE TERRESTRE

uscando caracterizar a biodiversidade ter-
restre da região da bacia do RioDoce, in-
clusa no bioma da Mata Atlântica, e os efei-

tos dos impactos antrópicos sobre sua integridade,
foram realizadas diversas pesquisas de campo no
âmbito do Programa Biodiversidade, População e
Economia, abrangendo diferentes grupos taxonômi-
cos. O objetivo deste texto é descrever, em linhas ge-
rais, os principais achados dessas pesquisas, propor-
cionando uma visão mais sistêmica e abrangente dos
temas examinados. Os dados mais detalhados sobre
cada uma das pesquisas de campo realizadas podem
ser encontrados nos relatórios, teses e publicações
oriundos do projeto.

Entre os vertebrados, buscou-se caracteri-
zar a fauna de mamíferos da região, a estrutura de co-
munidades em localidades selecionadas e os impac-
tos provocados pelo desmatamento sobre a sua rique-
za e diversidade (Costa e Fonseca, 1995; Grelle, 1996;
Hirsch, 1996). Fonseca (1997) examinou a estrutura
de comunidades de pequenos mamíferos em mono-
culturas de Eucalyptus spp. adjacentes a florestas na-
turais. Os efeitos da fragmentação sobre a diversidade
avifaunística foram investigados por Machado (1995),
e os padrões de distribuição de remanescentes, resul-
tantes da dinâmica de ocupação da terra, foram objeto
de pesquisa conduzida por Landau e Fonseca.

Gustavo A. B. da Fonseca
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Entre os invertebrados, a composição e a abundância da fauna de térmitas em
florestas naturais e plantações de Eucalyptus spp. foram tratados por Gontijo et al. (1996).
Fernandes et al. (1996) dedicou-se aos efeitos dos distúrbios antrópicos sobre a diversi-
dade de insetos galhadores. A regeneração natural de florestas em áreas sujeitas a quei-
madas e aquelas dedicadas a plantações de eucalipto foi estudada por Silva (1996) e por
Camargo (1996). Por fim, Brandão e Stehmann (1996) levantaram as espécies botânicas
de importância na medicina tradicional da bacia do Rio Doce.

CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
A região da bacia do Rio Doce, originalmente quase totalmente recoberta

com vegetação característica de matas semideciduais ou perenifólias pertencentes ao
bioma da Mata Atlântica, possui altíssima riqueza e diversidade biológica, além de abri-
gar um grande número de espécies de distribuição restrita a esse grande ecossistema.

As estimativas preliminares para a Mata Atlântica como um todo sugerem
uma diversidade botânica mínima de 10.000 espécies, sendo que 53% das formas arbó-
reas, 74% das bromélias e 64% das palmeiras são endêmicas. São ainda de distribuição
restrita aproximadamente 214 espécies de aves, das 940 já registradas. A Mata Atlântica
possui mais de 260 espécies de mamíferos, sendo 73 também endêmicas. Os níveis de
endemismo são ainda maiores para os anfíbios, sendo que 92% das 183 formas não são
encontradas em nenhum outro bioma (IEF, 1994).

Para grupos mais bem estudados, como mamíferos e aves, estimativas obtidas
de diversidade regional (diversidade gama) para o bacia do Rio Doce confirmam a
tendência geral observada para a Mata Atlântica. A região abriga, no mínimo, 148 espé-
cies de 98 gêneros, pertencentes a 27 famílias e nove ordens de mamíferos. Esses
números correspondem a mais de 50% de toda a riqueza mastozoológica encontrada na
Mata Atlântica, apesar de a bacia do Rio Doce representar menos de 3% da área original
desse bioma. Observou-se também que 37 das 73 espécies de mamíferos endêmicas da
Mata Atlântica ocorrem na região de estudo. Para pássaros, a pesquisa confirmou a pre-
sença de cerca de um quarto da avifauna brasileira na bacia do Rio Doce, assim como de
metade das espécies com distribuição em Minas Gerais. De acordo com Machado (1995),
quase 20% das aves endêmicas ao Brasil ocorrem na região, assim como 17 espécies
ameaçadas de extinção.

A diversidade local (diversidade alfa) também pode ser considerada alta. Em
apenas 3.000 m2 levantados no Parque Estadual do Rio Doce, foi registrada a presença
de 43 espécies pertencentes a 22 gêneros de térmitas. Cinco áreas relativamente peque-
nas revelaram pelo menos 329 espécies de insetos galhadores, sendo 116 exclusivas de
ambientes xéricos e 145 restritas a hábitats de caráter mais mésico.

A riqueza de vertebrados também revela a mesma tendência. As duas áreas
com maior número de espécies de mamíferos foram o Parque  Nacional do Caparaó e a
Estação Biológica de Caratinga, com 79 espécies cada uma. Seguem-se o Parque Esta-
dual do Rio Doce, com 66 espécies de 57 gêneros, declinando em áreas de maior grau
de sazonalidade, como Mariana e  Santa Bárbara (respectivamente, 57 e 55 espécies).
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Para efeito comparativo, pode-se relacionar dados de riqueza local de mamíferos não-
voadores (excluindo-se os morcegos) obtidos em outros biomas, com aqueles registra-
dos na bacia do Rio Doce. Enquanto o  Parque Estadual do Rio Doce possui pelo menos
45 espécies (Stallings et al., 1991; este estudo), localidades amostradas no Pantanal e na
Caatinga não excediam a 32 e 26 espécies, respectivamente (Fonseca et al., no prelo).
Os dados sugerem que a bacia do Rio Doce possui uma riqueza de mamíferos típica de
outras localidades da Mata Atlântica, menor somente do que a observada para comuni-
dades faunísticas da Amazônia (Fonseca et al., no prelo), embora esse último bioma
possua uma área cinco vezes maior que a do primeiro.

A diversidade local de aves observada foi bastante alta. Machado (1995) des-
creveu a ocorrência de 393 espécies de aves em seis áreas amostradas na bacia do Rio
Doce. O Parque Estadual do Rio Doce possui, no mínimo, 298 espécies, seguido pela
Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, pertencente à  Cemig, com
248 espécies. Mesmo as áreas de menor tamanho, essencialmente isoladas de outros
fragmentos de maior expressão, como é o caso da Estação Biológica de Caratinga, reve-
laram a presença de mais de 200 espécies.

Embora a pesquisa de campo não tenha incluído levantamentos de anfí-
bios, vale ressaltar que se registraram 37 espécies, pertencentes a 16 gêneros e oito
famílias, somente no Parque Estadual do Rio Doce, totalizando mais de 20% da
fauna brasileira (IEF, 1994).

Não há levantamentos exaustivos da flora da bacia do Rio Doce, embora as
pesquisas pontuais sugiram que a diversidade é comparável à observada para a fauna. Em
1981, o Cetec registrou 124 espécies florestais em 47 parcelas do Parque Estadual do Rio
Doce, totalizando 9.400 m2. Em duas amostras de áreas em regeneração natural no Parque
Estadual do Rio Doce, totalizando 100 m2, foram registradas 102 espécies de plantas
(Silva, 1996). Na Estação Biológica de Caratinga, perfazendo 880 ha, foram coletadas 99
espécies de 51 gêneros, apenas da família Leguminosae (Mendonça Filho, 1996).

A diversidade botânica de Minas Gerais pode ser considerada uma das mais
altas do Brasil. A flora dos locais visitados na bacia do Rio Doce durante a pesquisa de
campo conduzida por Brandão e Stehmann também indicou ser a região rica em plantas
medicinais, sendo estas de amplo conhecimento da população-alvo do estudo. Várias
delas são rotineiramente coletadas nos remanescentes florestais da bacia do Rio Doce
para uso caseiro. Portanto, com a redução drástica na cobertura florestal nativa, a sobrevivência
dos remanescentes florestais tornou-se essencial para as populações locais.

No âmbito da bacia do Rio Doce, a dinâmica de substituição de espécies
(também conhecida como diversidade beta) é bastante significativa, sendo que a estru-
tura das comunidades faunísticas e florísticas varia entre localidades relativamente pró-
ximas. Esse dado é indicativo da existência de gradientes ambientais ao longo da região
de estudo. Somente 50% das espécies de térmitas amostradas são comuns à área do
Parque Estadual do Rio Doce e à região de São Gonçalo, distantes não mais do que 150
km entre si. Para mamíferos, áreas como o Parque Nacional do Caparaó e mesmo a
Estação Biológica de Caratinga, essa última de tamanho reduzido, possuem gradientes
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altitudinais marcantes e alta diversidade local, enquanto o Parque Estadual do Rio Doce,
embora moderadamente rico em mamíferos, é basicamente uma área de planície, possi-
velmente com menor diversidade de hábitats. A dinâmica de substituição de espécies
pode ainda ser evidenciada pelo fato de mais da metade de todas as espécies de mamí-
feros só ocorrer em apenas uma entre as cinco localidades mais intensamente inventari-
adas na bacia do Rio Doce. Os índices de similaridade gerados a partir dos dados oriun-
dos das seis áreas inventariadas para aves também mostram que a composição local varia
significativamente entre localidades próximas, com um desvio acentuado no caso de
comunidades localizadas em faixas altitudinais distintas (Machado, 1995). Foi observa-
da ainda a existência de pares de espécies que se substituem altitudinalmente.

 IMPACTOS SOBRE A FAUNA E FLORA
O processo histórico de desmatamento e de conversão dos ecossistemas flo-

restais da bacia do Rio Doce em paisagens sob diferentes tipos de uso da terra já foi
descrito em detalhe em seções anteriores. Com exceção das espécies de interesse eco-
nômico ou de subsistência, cujo status na natureza foi deteriorado primariamente por
pressões sistemáticas sobre suas populações (como, por exemplo, felídeos, primatas e
herbívoros de maior porte, psitacídeos, além de diversas espécies de madeiras de lei), as
conseqüências negativas previstas para a biodiversidade das florestas do Rio Doce,
reduzidas a menos de 5% da sua cobertura original, serão oriundas da dinâmica resultan-
te da diminuição efetiva dos hábitats naturais e de seu progressivo isolamento. Além
disso, será também relevante analisar o tipo dominante de uso de solo nas vizinhanças
dos remanescentes florestais.

Ecossistemas florestais sujeitos a altos níveis de fragmentação e de isolamen-
to dos remanescentes estão especialmente susceptíveis a um processo severo de erosão
de biodiversidade. Os altos níveis de endemismo freqüentemente registrados nesse
bioma agravam a situação, dado que espécies raras ou de distribuição restrita tendem a
ser eliminadas com maior facilidade em conseqüência da redução do hábitat disponível.

Com relação à paisagem regional, os dois principais impactos analisados na
pesquisa, utilizando-se diversos grupos de organismos, foram (1) a fragmentação e o
isolamento dos remanescentes florestais e (2) a influência de monoculturas de Eu-
calyptus spp., extremamente difundidas em algumas localidades, sobre as comunida-
des florísticas e faunísticas. Ao longo desses dois eixos, foram organizadas as diversas
pesquisas de campo.

FRAGMENTAÇÃO
As questões ligadas aos impactos da fragmentação e da perda de cobertura

florestal sobre a biodiversidade da bacia do Rio Doce foram investigadas primordial-
mente utilizando-se como grupos-alvo os mamíferos e as aves, dado o maior conheci-
mento disponível sobre sua distribuição na área de estudo. Em 1983, Fonseca (1985)
estimou a extensão florestal da bacia do Rio Doce entre 5% a 6% de sua cobertura
original, com base em dados do censo agrícola e dos escritórios do Instituto Estadual de
Florestas de Minas Gerais. Os trabalhos mais detalhados e completos realizados sobre o
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padrão atual de fragmentação da bacia do Rio Doce, utilizando imagens de satélite e
sistemas geográficos de informação, foram realizados no âmbito do Programa Biodiversida-
de, População e Economia por Machado (1995) e Landau e Fonseca (em preparação).

A paisagem resultante da dinâmica de ocupação da terra, primordialmente de-
terminada pelos vetores ligados à agricultura, pecuária e silvicultura, essa última represen-
tada virtualmente pelas monoculturas de Eucalyptus spp., é composta de fragmentos peque-
nos, isolados, em grande parte compostos por vegetação secundária (Figura 1). Em 29
municípios da região, as florestas remanescentes estão representadas em menos de 24% da
superfície analisada, sendo somente 3,4% compostas por mata alta, mais próximas dos
estágios finais de sucessão. O restante está representado por florestas secundárias e capoei-
ras baixas (Landau e Fonseca, em preparação; Tabela 9.1). Três municípios da bacia inves-
tigados detalhadamente por Machado (1995) revelaram extensões desprovidas de vegeta-
ção florestal variando entre 87% a 94%. O tamanho típico dos fragmentos é também bastan-
te reduzido (20-24 ha), sendo a distância média entre eles de 840 m.

Teoricamente, paisagens altamente fragmentadas, com baixo grau de conec-
tividade, condições observadas para o bacia do Rio Doce nessa pesquisa, irão experi-
mentar um processo de relaxamento de sua diversidade biológica original, com uma
redução generalizada no número de espécies originalmente presentes. Essa dinâmica,
proposta inicialmente para ambientes insularizados, com níveis elevados de isolamen-
to, é descrita pela equação S = CAZ, onde S = número de espécies, A = área remanescen-
te e Z = inclinação da reta de regressão quando a relação curvilínea é linearizada logarit-
micamente. Normalmente, z se encontra entre 0,14 e 0,40, mas tipicamente próxima a
0,25. O fenômeno descrito por essa equação é conhecido como relação espécie/área. O
tempo de relaxamento até um novo equilíbrio, determinado por um número menor de
espécies, varia de acordo com a região, o grupo taxonômico e o grau de isolamento entre
as áreas remanescentes.

Os padrões de composição avifaunística de fragmentos inventariados por Ma-
chado (1995) não indicaram conseqüências notáveis de perda de espécies na bacia do Rio
Doce em função da redução da área disponível, ao contrário do que se poderia prever. No
entanto, esse resultado não significa necessariamente que os efeitos esperados não este-
jam se manifestando. O menor remanescente levantado nessa pesquisa tinha uma área
relativamente grande, com 300 ha. Os efeitos negativos da redução de hábitat e isolamen-
to sobre a avifauna da Mata Atlântica foram observados mais tipicamente em fragmentos
de menor tamanho (ver Willis, 1979), próximos a 20 ha. Dado que a média de tamanho dos
fragmentos nos três municípios examinados na bacia do Rio Doce é comparável a esse
número, é possível que estudos posteriores demonstrem que os mecanismos de erosão de
diversidade se encontrem em operação. Alternativamente, pode-se também especular
que o tempo passado desde o isolamento (na região, a partir da década de 1940, como
ilustrado por Fonseca, 1985) não tenha sido suficiente para completar-se o relaxamento
até um novo patamar, caracterizado por um número menor de espécies.

Uma terceira hipótese é a de que os efeitos da redução de hábitat sejam mais
pronunciados para grupos com distribuição restrita, ou seja, para as espécies endêmicas.
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Resultados empíricos nessa direção foram apresentados originalmente por  Pimm (1994),
corroborando a interpretação pela qual a relação espécie/área, particularmente em áreas
continentais, irá se verificar inicialmente sobre o pool de espécies endêmicas e não
sobre o conjunto total da fauna, que inclui formas de ampla distribuição. Pimm e Askins
(1995) mencionam que cerca de 70 espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica, ou
seja, 35% do total de espécies de distribuição restrita a esse bioma, se encontram ame-
açadas de extinção, fração próxima daquela prevista pela relação espécie/área. Apesar
de esses mesmos efeitos não terem sido notados para a avifauna no nível mais localizado
da bacia do Rio Doce, considera-se que 13 espécies, representando 76% de todas as aves
ameaçadas de ocorrência histórica na região, poderiam ter ocorrido no passado em qual-
quer das seis áreas inventariadas durante o projeto que  hoje já não abrigam populações
dessas espécies. Portanto, apesar de o número de espécies que teoricamente já deveri-
am ter desaparecido, ou estar em condições precárias na natureza, ser bem menor do que
aquele previsto pela relação espécie/área, já se pode notar tendências na direção da
extirpação de várias formas de distribuição restrita na bacia do Rio Doce.

Essa tendência se fará notar mais fortemente examinando-se a fauna de ma-
míferos da região. Os municípios que possuem remanescentes florestais de maior ex-
pressão ainda mantêm um maior número de espécies e gêneros de mamíferos, abrigan-
do ainda importantes unidades de conservação (Costa e Fonseca, 1995). Grelle et al.
(1996) demonstraram que o número esperado de espécies de mamíferos endêmicos
ameaçados de extinção da bacia do Rio Doce (17), gerado pela relação espécie/área, é
bastante próximo daquele reconhecido oficialmente pelo Instituto Estadual de Flores-
tas de Minas Gerais, com base em estudos recentes realizados por especialistas. O mes-
mo resultado não é observado quando as análises levam em consideração o pool total de
espécies, que inclui as de ampla distribuição. Portanto, corroborando as interpretações
de Pimm e Askins (1995), a redução de hábitat irá afetar primordialmente as espécies de
distribuição restrita, ressaltando a sua importância no desenho de estratégias de conser-
vação de biodiversidade para a região de estudo.

Embora o resultado último da redução no tamanho do hábitat disponível,
juntamente com a deterioração progressiva dos fragmentos remanescentes em função
do efeito de borda, além dos distúrbios antrópicos de natureza variada, seja a eliminação
das populações nativas, a investigação das variáveis que atuam no processo de declínio
é talvez mais relevante do que propriamente a documentação final do evento de extin-
ção (Caughley, 1994). A vasta maioria dos remanescentes da região é caracterizada por
florestas em diversos estágios de sucessão, sendo rara a ocorrência de florestas primárias
bem estratificadas. No âmbito do Programa Biodiversidade, População e Economia,
Grelle (1996) investigou o uso tridimensional do espaço por espécies arborícolas e es-
cansoriais de pequenos mamíferos, demonstrando que, apesar de as matas secundárias
serem importantes para um elenco bastante diversificado da fauna da bacia do Rio Doce
(Fonseca, 1989), os estratos superiores da floresta são essenciais para a manutenção de
várias espécies, sendo sua estratificação uma variável de relevância para a biodiversi-
dade local.  Portanto, apesar de as florestas secundárias serem elementos importantes da
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paisagem atual da região, sendo que as evidências apontam para um bom potencial de
regeneração natural das formações da Mata Atlântica da bacia do Rio Doce (Fonseca,
1989; Strier e Fonseca, no prelo; Silva, 1996), a ausência de extensões significativas de
matas primárias pode estar resultando na deterioração do status de espécies que se segre-
gam espacialmente ao longo dos diferentes estratos da floresta.

Na mesma linha, Hirsch (1996), utilizando primatas da bacia do Rio Doce
como grupo-alvo de seu estudo, avaliou a qualidade do hábitat de 14 fragmentos flores-
tais da região, selecionados por sua localização próxima ao Parque Estadual do Rio
Doce, à Estação Biológica de Caratinga, além de outros identificados em localidades de
atuação do Programa Biodiversidade, População e Economia. Com tamanho médio de
135 ha., 70% dos remanescentes localizam-se em fazendas de gado, todos com evidên-
cias de perturbações oriundas de corte seletivo de madeira, abertura de lavouras e fogo.

Apesar dos distúrbios verificados, quase todos os fragmentos possuem, no
mínimo, três espécies de primatas, das oito nativas da região de estudo, dado de certa
forma surpreendente. Por outro lado, as densidades das populações demonstraram
estar associadas significativamente com a qualidade do hábitat, mensurada por deze-
nas de variáveis ambientais, como altura da mata, estratificação, grau de conectivida-
de, biomassa florestal, diversidade botânica, entre outras. Além disso, as densidades
são positivamente relacionadas ao tamanho do fragmento. Os dados de Machado (1995)
para a avifauna indicam essa mesma tendência, sendo que em todos os fragmentos
inventariados as populações de aves estimadas foram consideradas pequenas, com ex-
ceção de algumas poucas que se beneficiam da ampliação da área de borda e de
estágios iniciais de sucessão. Em resumo, os remanescentes investigados ainda man-
têm populações residuais de primatas, mas vários já mostram indícios de não serem
capazes de suportá-las a longo prazo. As duas espécies de maior porte, Brachyteles
hypoxanthus e Alouatta fusca, historicamente caçadas com grande intensidade na bacia
do Rio Doce, merecem atenção particular.

IMPACTO DAS PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO
De acordo com Guerra (1995), o Brasil reúne as maiores extensões refloresta-

das com eucalipto em todo o mundo, cuja implantação foi impulsionada por incentivos
fiscais e subsídios oferecidos pelo governo federal a partir de 1966. As plantações visa-
vam suprir a crescente demanda por celulose pela indústria e por carvão vegetal pelo
parque siderúrgico. Na região de estudo, o eucalipto data do início da década de 1950,
cuja produção era orientada principalmente para a produção de carvão vegetal. A partir
de 1970, plantações destinadas à celulose também começaram a ser disseminadas na
bacia do Rio Doce (Guerra, 1995). Esses maciços são hoje elementos bastante conspícu-
os na paisagem regional. As análises realizadas demonstram que o eucalipto já domina
cerca de 18% da região (Figura 9.1) e Tabela 9.1, ao final deste capítulo), efetivamente
isolando as matas nativas remanescentes. Exemplificando, o Parque Estadual do Rio
Doce, a maior área protegida de Mata Atlântica em Minas Gerais, está quase totalmente
circundado por plantações de eucaliptos. O Parque Natural do Caraça, do mesmo modo,
está essencialmente confinado pelo reflorestamento.
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TABELA 9.1
COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA EM 29 MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO DOCE, MG...................................................

...................................................
Fonte: Elaboração a partir dos mapas de cobertura vegetal e uso do solo do Estado de Minas Gerais -

FUNCATE/JNPE, 1994.

RELAÇÃO DOS 29 MUNICÍPIOS:

Alvinópolis Dionísio Mesquita
Antônio Dias Entre Folhas Nova Era
Barão de Cocais Iapu Rio Piracicaba
Bela Vista de Minas Ipaba Santa Bárbara
Belo Oriente Ipanema Santana do Paraíso
Bom Jesus do Amparo Ipatinga São Domingos do Prata
Bom Jesus do Galho Itabira São Gonçalo do Rio Abaixo
Caratinga Jaguaraçu Timóteo
Coronel Fabriciano João Monlevade Ubaporanga
Córrego Novo Marliéria

Categorias Número de
fragmentos por

categoria

Área total por
categoria

(km²)

Área relativa
por categoria

(%)

Mata alta 185 433,19 3,41

Mata ciliar 6 0,67 0,01

Matas secundárias e capoeiras 5317 2.541,31 19,98

Cerrado (Savana-arbórea) 5 2,34 0,02

Campo-cerrado 4 2,92 0,02

Vegetação de várzea 189 44,18 0,35

Campos de altitude 60 222,88 1,75

Campos e pastagens 1169 6.561,64 51,60

Área agrícola 252 141,83 1,12

Monocultura Florestal (Eucalyptus spp.) 441 2.283,29 17,95

Solo exposto 40 15,00 0,12

Área de queimada 59 50,71 0,40

Área degradada por mineração 74 58,12 0,46

Afloramento rochoso 16 2,47 0,02

Área urbana 92 137,91 1,08

Área não sensoriada 46 65,58 0,52

Drenagem 263 128,62 1,01

Outras 240 22,71 0,18

Total 8458 12.715,37 100,00
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São vários os impactos provocados pelas plantações, que são ainda amplifica-
dos na medida do incremento no tamanho da área plantada. Por outro lado, as conse-
qüências são variáveis, dependendo da região e do contexto ecológico onde se inserem
(Guerra e Reis, 1996). Entre os impactos mais previsíveis, estão a remoção da vegetação
nativa, o uso do fogo, de agrotóxicos e de maquinaria agrícola, além de consumo de água e
nutrientes. Após o corte, os impactos podem ser ainda mais severos, com a exposição do
solo à precipitação e à insolação, resultando em erosão e assoreamento de cursos d’água.

Mas talvez mais relevantes no contexto do Programa Biodiversidade, Popu-
laçao e Economia sejam os possíveis impactos sobre a biodiversidade, objeto de algu-
mas pesquisas de campo. Já se sugeriu em diversas ocasiões que as plantações de euca-
lipto não são capazes de manter os componentes da diversidade biológica original por
sua homogeneidade biológica e estrutural, pela baixa disponibilidade de fontes alimen-
tares para a fauna, além dos possíveis efeitos alelopáticos que inibem a colonização do
sub-bosque por espécies da flora nativa (Guerra, 1995).

Certamente, em maior ou menor grau, as plantações de eucalipto da bacia do
Rio Doce afetaram negativamente a flora e fauna locais. Por outro lado, não há consenso
sobre qual tipo de uso da terra mais freqüente na região — pecuária, agricultura ou
silvicultura de eucalipto — irá provocar maiores danos à biodiversidade. Existem indi-
cações de que, em situações particulares, em que se permite o crescimento do sub-
bosque nativo em meio às plantações de eucalipto, uma porção da fauna nativa, junta-
mente com as comunidades vegetais associadas, pode persistir ou ainda utilizar esse
tipo de hábitat como corredor de migração entre fragmentos (Dietz et al., 1975; Stallings,
1991). Apesar disso, é prática comum na bacia do Rio Doce a remoção do sub-bosque.

Quatro pesquisas de campo examinaram os efeitos das plantações de eucalip-
to sobre a biodiversidade local, além dos aspectos ligados à regeneração do sub-bosque
(Fernandes et al., 1995; Gontijo et al., 1995; Camargo, 1996; Fonseca, 1997). Em primei-
ro lugar, buscou-se determinar a composição florística dos sub-bosques em regeneração
em áreas do município de Dionísio com plantações pertencentes à Companhia Agro-
Florestal Santa Bárbara (CAF), posteriormente transformadas em reserva, cujo último
corte foi feito há 15 anos (Camargo, 1996). A estrutura da comunidade botânica do sub-
bosque mostrou-se bastante diversificada, com 85 espécies nativas pertencentes a 33
famílias, com predominância de leguminosas pioneiras. Os dados também revelaram
que o processo de sucessão natural pode eventualmente resultar na eliminação do euca-
lipto plantado. Determinou-se que 37% dos eucaliptos no estrato superior estavam
mortos, sem nenhum sinal de indivíduos jovens no sub-bosque.

A vigorosa  regeneração a partir de propágulos oriundos das matas nativas
vizinhas sugere que os efeitos alelopáticos atribuídos ao eucalipto não são suficientes
para frear o processo de sucessão natural. Além disso, Camargo (1996) especula que a
presença do estrato superior composto de espécies exóticas pode acelerar a colonização
do sub-bosque, já que algumas pioneiras mais agressivas, com Apuleia leiocarpa, neces-
sita de sombreamento nos seus primeiros anos de vida. Essa é a razão pela qual apresenta
densidades altas em matas semidevastadas em regeneração na bacia do Rio Doce. Nes-
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se contexto, a plantação de eucalipto forneceria o sombreamento necessário a um pro-
cesso mais rápido de sucessão, condição não encontrada para outros tipos de áreas alte-
radas, como aquelas dedicadas à agricultura e pecuária.

Gontijo et al. (1995) investigaram as diferenças na disponibilidade de recur-
sos alimentares para os térmitas, importantes componentes da fauna de invertebrados,
responsáveis por uma fração significativa da ciclagem de nutrientes, entre matas nativas
e plantações de eucalipto. Além disso, essa pesquisa buscou determinar as conseqüênci-
as da remoção da vegetação nativa sobre a composição da comunidade de térmitas,
assim como as taxas diferenciais de ataque à vegetação arbórea em ambos os tipos de
hábitat. Os resultados indicaram que a quantidade de recursos alimentares, determina-
dos principalmente pela constituição dos detritos no solo, foi 40-45% maior na mata do
Parque Estadual do Rio Doce do que nos eucaliptais e na mata secundária de São Gon-
çalo, também objeto do estudo de campo.

Como conseqüência, a maior riqueza da fauna de térmitas, além da ausência
de dominância acentuada por parte de algumas poucas espécies, ocorreu nas áreas me-
nos alteradas. Enquanto a mata do Parque Estadual do Rio Doce registrou a presença de
43 espécies, pertencentes a 22 gêneros, o eucaliptal de São Gonçalo revelou apenas 27
espécies de 14 gêneros, sendo a fauna de térmitas das plantações de eucalipto uma
subamostra depauperada da que ocorre nas matas. Determinou-se ainda que eucaliptais
com sub-bosque desenvolvido têm maior oferta de recursos alimentares. Foram tam-
bém notadas alterações nas guildas tróficas da fauna de térmitas: enquanto na mata do
Parque Estadual do Rio Doce apenas 24% das espécies são consumidoras de madeira,
nos eucaliptais essa proporção passa a 74%. Grande parte dos térmitas da mata subsistem
a partir de recursos presentes no solo e no folhedo.

Essas alterações têm repercussão na freqüência de ataque de térmitas sobre a
biomassa viva. No  Parque Estadual do Rio Doce, que possui uma fauna diversificada, o
ataque a árvores vivas é muito baixo. Tanto na mata secundária de São Gonçalo quanto
no eucaliptal vizinho, a incidência de ataques é maior. Sugere-se que esse resultado
possa ser parcialmente atribuído à redução no número de predadores e competidores de
térmitas em hábitats mais simplificados. De acordo com os autores, Nasutitermes crassi-
rostris, espécie especialmente voraz, tem uma densidade 100% maior no eucaliptal de
São Gonçalo do que na mata, em um grau que ameaça a viabilidade da plantação. Com-
parado com a mata do Rio Doce, essa densidade triplica. Resultado bastante interessante
foi o registro de uma incidência muito baixa de ataque de térmitas no eucaliptal adja-
cente ao Parque Estadual do Rio Doce, indicativa da influência dos elementos presen-
tes na mata sobre a dinâmica da plantação vizinha. Conclui-se que a redução na extensão
de matas nativas pode resultar em maiores danos provocados pelos térmitas.

Similarmente, as pesquisas de Fernandes et al. (1996), com insetos indutores
de galhas, embora ainda não concluídas, revelaram dados na mesma direção. Apesar
de não terem sido notados padrões claros vis-à-vis à influência de distúrbios antrópicos
sobre a diversidade de insetos galhadores, que podem ser utilizados como indicado-
res de qualidade ambiental, a estrutura da comunidade não diferiu significativamente
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entre a mata do Parque Estadual do Rio Doce e as plantações de eucalipto adjacentes.
Esse resultado indica a influência benéfica de ambientes inalterados sobre a matriz de
hábitat circundante.

Fonseca (1977) investigou os parâmetros comunitários dos pequenos mamí-
feros não-voadores em monoculturas de eucaliptos e trechos de mata nativa pertencen-
tes à CAF, sob prática de manejo que permite o desenvolvimento de sub-bosque. Em
síntese, apesar de o sucesso de captura ter sido menor no eucaliptal, os resultados reve-
laram pouca diferença em riqueza e abundância relativa de espécies de roedores e
marsupiais entre a mata nativa e o reflorestamento com sub-bosque, este último não
manejado desde 1988. Foram também observados movimentos de dispersão de indiví-
duos entre os diferentes ambientes, particularmente nos períodos de maior abundância
populacional, sem diferenças no sentido da movimentação (isto é, mata/eucalipto, euca-
lipto/mata), mas com predominância de machos.

Por outro lado, espécies de hábito essencialmente arborícola são mais raras ou
estão ausentes das  plantações de eucalipto. De acordo com Laurance (1994) e Fonseca
(1997), espécies que utilizam a matriz do hábitat que circunda fragmentos florestais
tendem a permanecer com populações estáveis ou mesmo experimentar um incremen-
to em densidade; as que evitam a mesma matriz irão declinar ou eventualmente desapa-
recer no local. A matriz, portanto, funcionaria como hábitat-ralo. A cuíca-lanosa (Calu-
romys philander) tem populações mais reduzidas mesmo em matas nativas e não mostrou
utilizar-se do eucaliptal, sugerindo um grau maior de vulnerabilidade aos impactos an-
trópicos. Da mesma forma, primatas não fazem uso desse tipo de hábitat.

Não obstante, para as espécies cuja abundância não experimenta variações
significativas entre o fragmento florestal e a matriz de hábitat circundante, esta
última não pode ser interpretada como uma barreira à migração entre fragmentos
(Malcolm, 1991a). A pesquisa indicou que, à exceção dos mamíferos assinalados aci-
ma, a plantação de eucalipto com sub-bosque desenvolvido pode efetivamente funci-
onar como corredor entre fragmentos e mesmo como hábitat-fonte para algumas espé-
cies. Concluindo, os eucaliptais com sub-bosque podem funcionar como elementos
tamponadores de remanescentes florestais ou de unidades de conservação, embora
com as restrições indicadas.

SÍNTESE
O conjunto das pesquisas realizadas no âmbito do Programa Biodiversidade,

População e Economia produziram dados bastante interessantes e abrangentes sobre a
magnitude e a distribuição da biodiversidade da bacia do Rio Doce, utilizando alguns
grupos taxonômicos como indicadores dos processos em operação em nível local e
regional. Em primeiro lugar, ficou caracterizada a alta diversidade biológica original-
mente presente na área de estudo, fruto não só da riqueza local das comunidades, mas
também da presença de gradientes ambientais pronunciados, que deram origem a uma
fauna e flora regionalmente ricas. Portanto, amostras representativas das diferentes co-
munidades ao longo da região devem ser objeto de esforços de conservação.
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Por outro lado, há razões para se suspeitar que uma fração significativa dessa
riqueza biológica está em declínio, em conseqüência dos diferentes impactos antrópi-
cos que resultaram no altíssimo grau de fragmentação da paisagem original, além de
provocar o isolamento dos remanescentes florestais. Embora as florestas secundárias
cumpram importante papel na conservação da biodiversidade local, a eliminação das
florestas primárias está também afetando negativamente as espécies da fauna que de-
pendem de matas altas e estratificadas. As populações de árvores de importância econô-
mica e as espécies da fauna tradicionalmente caçadas ao longo da região foram quase
totalmente eliminadas da bacia do Rio Doce.

Apesar de ainda não haver evidências concretas da extirpação total de um
número expressivo de espécies da flora e da fauna, os dados apontam, como previsto
teoricamente, um processo de erosão de biodiversidade, traduzido nesse momento pelo
declínio nas populações de espécies mais susceptíveis, geralmente aquelas de
distribuição restrita ou que ocorrem naturalmente em baixas densidades. Além disso,
são várias as espécies que subsistem em um número reduzido de localidades, já tendo
em grande parte desaparecido da região. Portanto, persistindo as condições atuais, é só
uma questão de tempo para as comunidades biológicas experimentarem espasmos de
extinção sem precedentes no registro biogeográfico mais recente. Várias espécies, por
já se encontrar com populações muito reduzidas, possivelmente já não desempenham
funções ecológicas relevantes. O resultado final de tal processo será a alteração das
características originais das comunidades da Mata Atlântica da bacia do Rio Doce.

Não obstante, as informações geradas também indicam que ainda é possível
reverter a situação atual, principalmente levando-se em consideração o potencial de
regeneração natural das florestas da região. Áreas cujo solo não foi degradado ao extre-
mo e fiquem próximas a fontes de colonizadores (isto é, unidades de conservação e
remanescentes em propriedades privadas) estão aptas a experimentar um vigoroso pro-
cesso de regeneração. Dados obtidos no campo mostram que matas secundárias serão
capazes de abrigar uma flora e fauna bastante diversificadas após um período de dez ou
vinte anos, dependendo das condições locais.

Em termos de impactos antrópicos em área rurais, o eucalipto, não obstante as
conseqüências deletérias da implantação de extensas áreas reflorestadas no passado,
eliminando-se a cobertura florestal original, tem se mostrado menos danoso do que
outros usos da terra, particularmente a agricultura em larga escala e a pecuária. Esta
última é possivelmente a atividade com maiores conseqüências para a biodiversidade
da região.

As plantações de eucalipto, cuja prática de manejo permite a formação de
sub-bosques nativos, mostraram-se aptas a abrigar uma diversidade biológica significa-
tiva, além de servir em muitos casos como corredores de dispersão entre remanescentes
florestais. A importância dessas plantações diminui à medida que elas se distanciam de
matas nativas de maior tamanho e também em função dos níveis de limpeza do sub-
bosque praticados pelas empresas reflorestadoras.
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De qualquer forma, embora não constituam hábitats adequados à persistência
de espécies nativas, as plantações podem servir como elemento tamponador dos rema-
nescentes florestais, proporcionando condições ambientais (microclimas, por exemplo)
menos rigorosas nas bordas da mata. Já que o efeito de borda (deletério principalmente
para os grupos que dependem do interior das matas) é inversamente proporcional ao
tamanho do fragmento, o resultado final do tamponamento por plantações de eucalipto
pode ser a minimização do processo de redução da área efetiva dos remanescentes,
quando comparados àqueles circundados por áreas abertas. Ficou também demonstrado
que a incidência de pragas em plantações de eucalipto pode ser atenuada pela presença
de florestas naturais próximas.


