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De modo geral, os plantios fl orestais de uma única espécie, como 

por exemplo, o eucalipto ou o pinus, têm despertado debates 

relacionados aos aspectos ambientais, seja pelos efeitos sobre 

o solo e a água, seja pela biodiversidade observada nessas áreas. 

O termo biodiversidade ou diversidade biológica, além de estar 

relacionado com a quantidade de diferentes espécies de plantas, 

animais e microorganismos em uma determinada região ou ecos-

sistema, também pode ser avaliado como a diversidade de ecos-

sistemas, que se relaciona à variedade de habitats e aos diferentes 

ecossistemas de uma paisagem, e com a diversidade ecológica, que 

se refere à variedade de relações existentes entre as diferentes es-

pécies e entre estas e o meio físico.

Para Barden et al (1993), o efeito das plantações fl orestais sobre 

a biodiversidade depende de três fatores: 1) do tipo de ecossistema 

natural primitivo; 2) das espécies arbóreas escolhidas; e 3) das técnicas 

silviculturais empregadas.

Com relação ao primeiro, quando um plantio homogêneo for implan-

tado em área natural, ocorrendo a substituição da vegetação nativa por 

uma única cultura (seja nativa ou exótica), isso certamente resultará 

algum efeito negativo sobre a fauna e a fl ora da região. No entanto, se 

plantadas em áreas degradadas ou áreas anteriormente utilizadas para 

outros cultivos e pastagens, observar-se-á elevação da biodiversidade 

(POORE & FRIES, 1985; VITAL, 2007). 

A escolha da espécie a ser plantada também representa um fator a 

ser considerado, devido às relações interespecífi cas (entre indivíduos 

pertencentes a espécies diferentes), tais como competição por água e 

nutrientes, sombreamento, perturbações no solo, efeitos alelopáticos 

(efeitos de substâncias químicas sobre outras formas de vida) ou efeitos 

cumulativos sobre o solo (POORE & FRIES, 1985).

Outro fator importante relacionado à biodiversidade observada em 

plantios homogêneos é a escolha das técnicas silviculturais. A utiliza-

ção de técnicas de manejo e de exploração de impacto reduzido, tais 

como plantio em mosaico, criação de corredores ecológicos e maior 

espaçamento entre as mudas, reduzem os danos às fl orestas residuais 

e à paisagem, o que potencialmente ajuda a manter a regeneração e a 

conservação da diversidade biológica local.

Os refl orestamentos com uma única espécie podem abrigar uma fauna 

variada, se técnicas sustentáveis forem aplicadas, reservando-se faixas 

de vegetação nativa (corredor ecológico) e plantando-se árvores 

frutíferas, arbustos e gramíneas, que possam suprir a fauna silves-

tre com alimento abundante durante todo o ano (ALMEIDA, 1979; 

GHELER-COSTA et al, 2012; MARTIN et al, 2012). Sabe-se que a bio-

diversidade é proporcional ao tamanho dos plantios e é tão maior 

quanto mais fl orestas nativas estiverem intercaladas com os talhões 

de fl orestas plantadas, sob a forma de corredores ecológicos.

Além disso, o manejo silvicultural que permite a regeneração do 

sub-bosque em plantios homogêneos proporciona uma melhoria am-

biental. O sub-bosque é a vegetação subarbustiva e rasteira, compos-

ta por arvoretas, pequenos arbustos, epífi tas, herbáceas, musgos e 

fungos, que se encontra no interior das fl orestas, formando um nicho 

ecológico de vital importância no ecossistema fl orestal e garantindo 

a mínima manutenção da biodiversidade da fl ora nativa.

Nesse sentido, estudos concluíram que fatores históricos e am-

bientais, como densidade de copas e disponibilidade de luz no sub-

-bosque, idade do plantio, espécie fl orestal plantada, distância de 

remanescentes de vegetação nativa, manejo dos fl orestas plantadas 

e histórico de utilização da área infl uenciam direta e indiretamente 

a riqueza, a densidade e a estrutura da regeneração natural sob os 

plantios (VIANI et al., 2010).

Apesar da diversidade de fauna em fl orestas plantadas ser menor 

do que a observada em fl orestas nativas, o sub-bosque presente nes-

sas fl orestas homogêneas pode fornecer alimentos, abrigo, proteção e 

o estabelecimento de um ambiente favorável à presença de animais 

silvestres (SILVEIRA, 2005; HENRIQUES et al, 2008), o que também 

demonstra a importância desse nicho ecológico para a qualidade do 

ecossistema fl orestal.
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Portanto, em termos gerais, a biodiversidade em plantio homogêneo, 

tanto de fauna quanto de flora (Figura 1), é menor do que a encontrada 

em florestas naturais, porém apresenta a possibilidade de ser maior do 

que a encontrada em pastagens e outras áreas de cultivo, desde que 

sejam aplicadas ações e técnicas de manejo florestal sustentáveis. n
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Figura 1: Avifauna presente em plantio de eucalipto. 
(1) Papagaio-verdadeiro – Amazona aestiva (Foto: Eduardo Dallastella); 
(2) Pica-pau-de-banda-branca – Dryocopus lineatus (Foto: Luccas Longo) 
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