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RESUMO

Os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da implantação da silvicultura do gênero 
Eucalyptus têm sido pauta de polemicas, discussões em várias partes do mundo, abrangendo diversas 
ciências como agronomia, sociologia, economia e em especial profissionais da área da geografia. 
Todavia percebem-se ainda muitas analises embasadas apenas no censo comum, provocando alguns 
mitos relacionados à monocultura do eucalipto. Nesta perspectiva verifica-se a importância de se 
desenvolver um estudo que vise compreender os mitos e verdades sobre impactos associados a esse 
tipo de cultivo. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo fazer uma discussão teórica que possa 
elucidar a polêmica ambiental que envolve o eucalipto no Norte de Minas e no Brasil levando-se 
em consideração a realidade observada em um eucaliptal localizado no Distrito de Nova Esperança, 
Montes Claros, Minas Gerais. Para isso este trabalho adota como procedimento metodológico a revisão 
bibliográfica, pesquisa de campo com finalidade de conhecer e analisar a área de estudos e aplicação 
de planilhas amostrais que resultou na caracterização dos impactos ambientais presentes na área, bem 
como no seu entorno. Conclui-se que a área de estudo apresenta alguns impactos ambientais causados 
principalmente na biodiversidade local devido à substituição da vegetação natural (bioma Cerrado) 
pela monocultura de eucalipto. Considera-se que essa substituição acarreta danos irreversíveis na vida 
de espécies animais e vegetais, e também prejuízos para a população local que sobrevivia do bioma 
Cerrado, sendo a monocultura do eucalipto incapaz de fornecer condições favoráveis que garantam 
renda para todos e o equilíbrio do ciclo natural da biodiversidade local.

Palavras Chaves: Eucalyptus, Bioma Cerrado, Impactos ambientais.

INTRODUÇÃO

A polêmica associada aos impactos ambientais provocados pelo plantio da monocultura de 
eucalipto no Brasil tem despertado interesses de vários pesquisadores que buscam encontrar uma 
resposta ou solução para os problemas causados pela silvicultura implantada em grande escala em 
nosso no país a partir da década de 1970. Nesta direção, destacam-se as abordagens relacionadas à 
monocultura de eucalipto que na maioria das vezes, estão associadas às críticas que apontam o eucalipto 
como uma árvore que consume elevada quantidade de água, além do esgotamento de nutrientes, erosão 
e ressecamento do solo.

As conseqüências ambientais da monocultura de eucalipto são abordadas em nível local, 
nacional e mundial, tornando-se fonte de debates, especulações, sendo assim, motivo de preocupação 
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de diversas áreas do conhecimento, tais como, Agronomia, Sociologia, Economia, Direito e em especial 
Geografia. Nesta perspectiva, vários estudos foram realizados contando com

a contribuição de diversos autores do mundo todo. De acordo com Lima (1996, p.19), na Índia, em 1984, 
durante a realização do Simpósio a respeito de plantações de eucalipto, foram abordados eixos temáticos 
como “A controvérsia do eucalipto” (RAO, 1984), “Efeitos Alopáticos do Eucalipto” (RUDRAPA, 1984), 
“Impactos de plantações de Eucalipto sobre fatores do Meio” (SUBBA RÃOE, 1984), entre outros. 
Percebe-se, através destes estudos, a busca para compreender os impactos causados pela monocultura 
do eucalipto. No entanto, as dúvidas ainda persistem e acredita-se que as respostas para as mesmas 
ainda estejam longe de serem sanadas. Diante disso, observa-se a importância de abordar esse assunto 
nos dias atuais, devido às analises em geral apenas confirmam as críticas indiscrimináveis em relação a 
essa monocultura.

Por tudo isso, a comunidade científica ligada às questões socioeconômicas e ambientais deve 
investigar se o eucalipto é realmente importante para a economia do Norte de Minas e mostrar até 
que ponto as monoculturas realmente impactaram o meio ambiente da região. Sabe-se que existem 
muitos trabalhos questionando a viabilidade ambiental das monoculturas de eucalipto no Brasil. Na 
verdade, existem muitas verdades, meias-verdades e mitos sendo propagados sobre o eucalipto. Neste 
contexto, faz-se necessário questionar com imparcialidade todos os valores que norteiam essas idéias e 
críticas relacionadas às monoculturas de eucalipto em nosso país de modo que a verdade científica seja 
posta em evidência. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo fazer uma discussão teórica que possa 
elucidar toda a polêmica ambiental que envolve o eucalipto no Norte de Minas e no Brasil levando-se 
em consideração a realidade observada em um eucaliptal localizado no Distrito de Nova Esperança, 
Montes Claros, Minas Gerais.

MATERIAL E METODOS

O trabalho foi realizado no Distrito de Nova Esperança, município de Montes Claros, Norte 
de Minas Gerais. Conforme mostra o (mapa 1) o município de Montes Claros está situado entre as 
coordenadas 16° 44’ 06’’S e 44° 51’ 43’’ W e se insere na Mesorregião do Norte de Minas.

Mapa 1- Localização do Município de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais
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Nova Esperança localiza-se na porção Centro-Noroeste de Montes Claros destacando-se 
como um dos mais importantes distritos do município. O trabalho foi desenvolvido especificamente 
no interior e no entorno de um eucaliptal que se localiza na borda oeste do distrito de Nova Esperança, 
como pode se observar no Mapa abaixo de localização da monocultura de Eucalipto/MG.

Mapa 2- Localização da Monocultura de Eucalipto/MG 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o presente estudo desenvolveu-se em uma área 
de cultivo de eucalipto das espécies Eucalyptus grandis, Eucalyptus uro-grandis(híbrida) e Eucalytus 
Globulus. Essas espécies são muito comuns no Brasil devido a elevada capacidade dessas plantas 
para a produção de madeira, sendo consideradas integrantes das oito espécies mais cultivadas em 
território nacional (MARIO. FILHO, 1985, p.25).

A espécie Eucalytus grandis é natural da Atherton, Queensland, Austrália e uma das suas 
principais finalidades é a produção de carvão vegetal (EMBRAPA FLORESTA 2000). Esta espécie 
como algumas outras do gênero apresenta sistema radicular pivotante que auxilia na captura 
de água e nutrientes pela planta. Segundo o glossário da EMBRAPA (2010), esse tipo de raiz 
apresenta crescimento vertical e possui uma estrutura alongada que constitui-se a continuação do 
eixo da planta. Os lados dessa estrutura alongada é formado por diversas ramificações finas que 
desempenham importante papel no processo de absorção de água e nutrientes dos solos, como é 
demonstrado na Figura 1.
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Figura 1: Sistema radicular de eucalipto, provavelmente da espécie Eucaliptus Grandis, plantado em área da Aracruz 
Celulose no Sul da Bahia.

Já o eucalipto da espécie Eucaliptus globulus é originária da Tanzânia, África, mas também é 
encontrada na Austrália. Esse tipo de eucalipto apresenta características de madeira pouco resistente, 
sendo utilizada principalmente como postes, dormentes e carvão vegetal. A altura dessa árvore varia 
bastante, podendo alcançar um porte de pequenos arbustos ou até mesmo de árvores de 70 metros de 
altura (VITTI & BRITO, 2003, p. 8).

Para desenvolver esta pesquisa pensou-se inicialmente em uma metodologia baseada em etapas 
que alcançassem os objetivos propostos. Assim, o trabalho foi dividido em etapas: trabalho de campo 
preliminar para reconhecimento da área, revisão literária que possibilitou subsídios teóricos para a análise 
dos dados, entrevista com pesquisadora da área de conhecimento, trabalho de campo para aplicação das 
planilhas de caracterização ambiental da área, organização dos dados levantados, análise comparativa 
das informações verificadas na revisão de literatura com os dados obtidos no campo e por fim, uma 
quarta e última etapa voltada para análise e discussão final dos resultados alcançados.

O EUCALIPTO E SEUS IMPACTOS

A discussão envolvendo o plantio gênero Eucaliptus vem se propagando por toda a literatura 
mundial. Neste sentido muitos estudos foram realizados visando entender quais as principais implicações 
desse tipo de monocultura em relação ao meio ambiente. Dentre esses estudos se destacam as análises 
de Lima (1996), Calixto (2006), Maia (2008), Mosca (2008), Nascimento (2008) entre outros estudos. 
Alguns desses autores associam o eucalipto a vários impactos socieconômicos e ambientais, tais como 
a diminuição da renda da população que garantia sua renda por meio do extrativismo, do modo de vida, 
migração campo/cidade, etc.

No que se refere ao aspecto ambiental, a partir desses estudos verifica-se analises que apontam 
alguns impactos direcionados ao meio ambiente, como erosão, assoreamento dos cursos de água, 
rebaixamento do lençol freático, desertificação do solo entre outros. Neste sentido, ressalva- se que uma 
das principais implicações geradas pelo eucalipto está associada à substituição da vegetação natural pela 
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silvicultura. Nesta perspectiva, percebe-se a importância de se realizar uma análise comparativa dos 
impactos socioeconômicos e ambientais do eucalipto encontrados em pesquisas e a realidade encontrada 
no eucaliptal localizado no Distrito de Nova Esperança.

Foi constatado, a partir da década de 1970 a degradação do bioma Cerrado se acentuou de forma 
elevada. Isso ocorre porque neste recorte temporal muitas empresas de carvão vegetal beneficiadas 
pelos incentivos dos programas governamentais e pela oferta de terras com baixo valor econômico se 
instalaram no Norte de Minas com intuito de aumentar seus lucros, derrubando, assim, a vegetação 
natural existente para a implantação da monocultura de eucalipto. Esse processo de substituição do 
bioma natural pelas florestas plantadas muitas espécies da flora e fauna local morreram e desapareceram 
da área de estudo, o que acarretou uma interrupção do ciclo de sobrevivência da flora e fauna local.

Neste contexto, constatamos que os principais impactos ambientais observados no eucaliptal 
em estudo, são os desmatamentos, o pisoteio do gado, desequilíbrio na flora com poucas espécies de 
plantas nativas sobrevivendo no seu interior. No que tange à fauna verificamos a total ausência de 
estruturas espaciais como ninhos, teias e tocas no interior do eucaliptal, o que reflete a ausência de 
diversidade de ambientes e a redução da fauna local.

Foi observado inicialmente que o gênero Eucalytus possui uma vasta variedade de espécies 
e estas diferenciam entre si através de características particulares sejam físicas ou químicas. Dessa 
forma, cada tipo de espécie atua de maneira diferenciada em relação aos impactos ambientais de uma 
determinada região. Também foi ressaltado que as espécies do gênero Eucaliptos podem atender a 
distintas finalidades e que o presente estudo desenvolveu-se em uma área de cultivo de eucalipto das 
espécies Eucalyptus grandis, Eucalyptus urograndis e Eucalytus Globulus. Essas espécies são muito comuns 
no Brasil devido a elevada capacidade dessas plantas para a produção de madeira, sendo consideradas 
integrantes das oito espécies mais cultivadas em território nacional (MARIO.FILHO, 1985,P.25).

Em relação aos impactos provocados pelas florestas plantadas na área pesquisada, destaca-se 
que para se compreender ambientes artificiais como os eucaliptais, faz-se necessário, antes de tudo, 
analisar a espécie do gênero eucalyptus que predomina na área que estamos abordando e quais as suas 
implicações para o meio ambiente. No estudo em questão, sabe-se que a espécie predominante na área 
é a Eucalyptus grandis. De acordo com a Revista Mensal de Técnica de Celulose e Papel (2009), essa 
espécie, juntamente com outras espécies de valor comercial, possui um sistema radicular que atinge em 
média 1,5 a 2,5 metros de profundidade e grande parte da estrutura 1deste sistema radicular é formado por 
partes finas que se concentram nos primeiros 60 cm do solo. As raízes das espécies do gênero Eucalytus 
implantadas no Norte de Minas realmente não ultrapassam 2,0 ou 2,5 metros de comprimento e existem 
muitas informações distorcidas em relação a essas espécies e sua relação com os recursos hídricos 
da região. Além do mais, existem vários trabalhos que comprovam que a intensidade dos impactos 
das monoculturas de eucalipto nos recursos hídricos depende do manejo correto ou não (informação 
verbal)1

Nesse sentido, em um terreno de topo de chapada e de Latossolo profundo, como a maioria 
dos pontos estudados neste trabalho, é pouco provável que o sistema radicular do eucaliptal de Nova 
Esperança atinja toda a extensão do lençol freático na área.

Devido às características particulares da área de estudos como a localização e o tipo de bioma, a 
pesquisa se baseou na aplicação de dois tipos de planilha: a primeira se refere à caracterização ambiental 
em áreas de cultivo de eucalipto e a segunda está associada à caracterização ambiental do entorno do 
eucaliptal. Foram considerados 12 pontos amostrais: 6 no eucaliptal e 6 no seu entorno. Nestas amostras 
consideramos um círculo como raio, áreas de 5 metros a partir do ponto aleatório escolhido para análise. 
Nestes pontos amostrais verificamos alguns aspectos considerados relevantes: Localização, tipo de 
bioma e suas fitofisionomias, clima, classe de solo, característica de relevo, estrutura do solo, presença 
1  Informe repassado em junho de 2011 pela professora Dr3 Nilza de Lima Pereira Sales, Doutora em Fitopatologia 
pela
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de galhos e troncos no solo, estratos da vegetação e a estruturas especiais como ninhos, tocas e teias de 
aranha.

O clima existente no local é o Tropical Semí-úmido (BELÉM, 2010). Em relação ao relevo, 
predominou o aspecto plano, a geologia é marcada pelo predomínio de arenitos que favoreceram o 
desenvolvimento da classe dos Latossolos.

Neste contexto, todos os pontos estão inseridos na classe dos Latossolos por apresentarem 
coloração vermelho/amarelada, além de possuírem textura arenosa. Esses solos ainda possuem grau de 
permeabilidade considerado alto. Esse aspecto favorece um grau alto de infiltração da água das chuvas o 
que propicia o abastecimento do lençol freático da região. Percebe-se ainda no ponto amostral 02, uma 
presença considerável de galhos e troncos na superfície da área (grau médio). No que tange à estrutura 
vegetacional verificamos a ausência de herbáceas e a presença de um Sub- bosque aberto. Já no quesito 
estruturas especiais não se constatou a presença de ninhos, colméias, tocas e nem mesmo teias.

Figura 2: Interior do eucaliptal

Autor: VELOSO, L. M. M; 2011

A maioria das áreas se assemelham no tocante a ausência da estruturas espaciais. No que tange 
à caracterização ambiental no entorno do eucaliptal (Figuras 3 e 4), todas as áreas apresentaram algum 
tipo de estruturas especiais. Isso se deve ao fato dessas áreas não serem homogêneas.
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Autor: VELOSO, L. M. M; 2011

A característica ausência de estruturas especiais se confirma com a pesquisa realizada por 
Santos & Silva (2004, p.22). Esses autores observam os impactos ambientais na produção de celulose 
no sul Baiano. Os mesmos expõem que através da colheita mecanizada a silvicultura coloca em risco a 
vida dos pássaros que constroem seus ninhos nesses ambientes. Além dos animais menores que utilizam 
dos troncos do eucalipto como moradia. Lima, (1996, p.176), ratifica essa característica expondo que a 
quantidade de espécies da fauna em um conjunto florestal dependerá da quantidade de habitats disponíveis 
no mesmo. Assim as monoculturas de forma geral e se comparadas ao ambiente natural pré-existente, 
possuem menor capacidade de abrigar uma elevada biodiversidade. Em relação a essa questão, Lima 
(1997) ressalta que:

[...] a quantidade e a diversidade de espécies animais que podem ser encontrados num 
dado ecossistema florestal dependem do número de nichos disponíveis do hábitat. [...] 
uma monocultura, quer de eucalipto ou de qualquer outra espécie, é reconhecidamente 
menos incapaz de suportar uma alta diversidade de fauna ( LIMA,1997, p. 176).

Neste contexto, salienta-se que cada espécie de animal depende de recursos e atributos que 
garantam sua sobrevivência, tais como habitat, energia, espaço, habitação, nutrientes, água, abrigo, 
alimento, etc (LIMA, 1996). Desse modo, percebe-se que as silviculturas e/ou monoculturas de uma 
forma geral reduzem a presença desses elementos necessários que garantem o ciclo vital da fauna, 
principalmente em quesito de alimentação. Além do mais, a folha dessa árvore é considerada indigesta 
por possuir elevada concentração de taninos. Assim, a maioria dos animais não usufruem da mesma 
como alimento, com exceção de alguns pequenos insetos (LIMA, 1996). Os efeitos negativos do eucaliptal 
vão além dos seus limites e em grande parte das vezes os seus impactos chegam às áreas de entorno. 
Neste sentido, Lima ( 1996) apud Avery (1989), expõe:

Além dos impactos diretos, o efeito do reflorestamento pode também ser sentido 
além dos
limites da área plantada, através de efeitos indiretos. [... ] a alteração da qualidade 
da água,
que por sua vez pode afetar a população de invertebrados, ou mudanças esperadas 
na flora superficial, como resultado da interação espécie/ solo .[...] ou mudança da 
predação , uma vez que o novo meio pode meio pode facilitar a ocorrência de espécies 
originalmente ausentes, ou ate efeito psicológicos sofridos por algumas e sociais, que 
puderam evitar a procriação ns proximidades de plantações florestais ( AVERY, 1989)
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Diante do exposto, considera-se que os impactos provenientes da silvicultura do eucalipto 
não se restringem apenas a área de cultivo e este fato pode ser percebido a partir da coleta de dados 
da planilha de caracterização dos impactos ao entorno do eucaliptal. No entanto, vale lembrar que a 
silvicultura, ao mesmo tempo que degrada, pode realizar efeitos contrários, dependendo do manejo 
adequado e/ou da área de implantação da mesma. Em áreas de pastagens, a monocultura pode auxiliar na 
redução da erosão. Em relação ao manejo adequado, Almeida (1979) acredita que em meio ao cultivo do 
eucaliptal deve-se introduzir corredores ecológicos (faixas de vegetação natural) com espécies frutíferas 
que possibilitem alimento para a vida animal. É interessante lembrar que métodos como esses propiciam 
a presença de muitas espécies de animais nos locais próximos às monoculturas.

Outro aspecto analisado na pesquisa se refere à estrutura vegetacional e os estratos da vegetação. 
Foi constatado, principalmente no ponto três, a presença de um sub-bosque muito desenvolvido, o que 
reflete o aumento da presença de vegetais no interior do eucalipto. Lima (1996, p. 170), afirma que nestas 
áreas a criação dos sub-bosques só é possível quando a idade do eucalipto alcança a fase adulta. Nesta 
fase, as copas das árvores começam a permitir a penetração de luz, possibilitando, assim, a luminosidade 
satisfatória para o desenvolvimento de outros tipos de espécies e consequentemente, o aparecimento e 
manutenção dos sub-bosques. Avalia-se que além da penetração dos raios solares, o desenvolvimento 
dos sub-bosques também está associado à a acumulação de matéria orgânica produzida por galhos, 
troncos e folhas deixadas no local. Nesse caso, vale ressaltar que neste ponto a espessura da serrapilheira 
esteve próxima de 05 cm. Todos esses aspectos positivos também foram observados no ponto 03. No 
entanto, a área não apresentou vegetação herbácea e nem mesmo as estruturas especiais como ninhos, 
colméias e teias de aranha.

O ponto 04 apresentou uma situação ambiental inferior em relação ao ponto ao ponto 03, uma 
vez que a área apresentou um sub-bosque aberto e com poucas espécies arbustivas. Além do mais, o 
ponto 04 não apresentou estrato herbáceo e nem estruturas especiais, porém, o grau de permeabilidade 
do solo foi considerado alto e a drenagem moderada. Essa drenagem associada ao relevo plano fez com 
que essa área não apresentasse erosão e altos níveis de escoamento da água das chuvas. Para Lima (1996, 
p. 59), essa redução da erosão está também vinculada ao espaçamento e alinhamento dos eucaliptos, 
sendo que essa prática diminui expressivamente as perdas de solo através a erosão.

O ponto 05, com o relevo inclinado constitui um local com alta permeabilidade e boa drenagem. 
O sub-bosque é aberto, mas com a presença expressiva de gramíneas exóticas introduzidas na área para 
conter a erosão. A ausência da erosão nessa área representou inicialmente uma descoberta impressionante, 
haja vista que a topografia da área é totalmente favorável aos processos erosivos acelerados. Deve-se 
ressaltar, ainda que essa prática represente um aspecto muito positivo no tocante ao manejo empregado 
no eucaliptal em estudo, pois percebe-se que o escoamento superficial tem apresentado uma redução no 
local. Por outro lado, na estrada que margeia o eucaliptal as marcas da erosão são visíveis, uma vez o 
número de ravinas é muito grande na superfície da área. Para Lima (1996), existe outra prática muito útil 
para a contenção da erosão do solo em eucaliptais implantados em áreas inclinadas. Esse autor destaca 
que:

(...) pode-se prevenir que os sedimentos cheguem aos cursos d’ água através de um 
planejamento adequado do uso da terra, o qual inclui a adoção de práticas, tais como 
faixas ciliares de proteção, terraceamento, plantio em nível, cultura em faixas e outras 
práticas similares de conservação dos solos (LIMA, 1996, p.23).
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Ainda em relação às praticas citadas por Lima (1996), deve-se ressaltar que no ponto 5 percebe-se a 
adoção do método de terraceamento e que o mesmo tem sido eficiente na contenção dos processos 
erosivos como demonstra as Figuras 05 e 06.

Ainda neste ponto constatamos a ausência de ninhos, colméias, tocas e teias, o que constitui um 
déficit no tocante à fauna associada a essas estruturas especiais.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o ponto 06 possui um relevo plano, com alta 
permeabilidade e boa drenagem. No entanto, nota-se uma inespressiva presença de galhos e troncos 
deixados no solo. A serrapinheira apresenta uma espessura de aproximadamente 05 cm e o índice de 
herbáceas é nulo na amostra. O sub-bosque é aberto e as estruturas especiais estão ausentes.

Em relação à caracterização do eucaliptal, infere-se que grande parte das amostras analisadas 
possui um relevo plano, drenagem boa a moderada, permeabilidade alta e/ou média, presença baixa e/ou 
media de folhas e troncos no solo, presença de sub-bosques abertos e/ou densos, falta de herbáceas e fraca 
presença de estruturas especiais, sem considerar que o próprio eucaliptal em si pode ser considerado uma 
implicação negativa para o bioma Cerrado na área. Considera-se a ausência de sub-bosque desenvolvido 
e de estruturas especiais como as principais implicações negativas do eucaliptal em estudo. Portanto, 
todos esses aspectos comprovam a redução da biodiversidade e a quebra do equilíbrio ecológico que 
existia na interação fauna/flora.

A partir das análises do eucaliptal percebemos a necessidade de se avaliar as áreas de Cerrado 
típico localizadas no seu entorno. Neste sentido, esta pesquisa buscou avaliar seis pontos específicos, 
sendo analisados dados obtidos através da Planilha de Impacto (PI). Nesta planilha foram considerados 
aspectos semelhantes aos estudados a planilha anterior, como o relevo, a estrutura do solo, a estrutura 
vegetacional, as estrutura especiais e os impactos ambientais.

No que tange ao aspecto impacto ambiental, a planilha (P.I.1) apresentou características de 
impactos relacionados ao desmatamento e pisoteio do gado. O relevo da área é plano, a estrutura do solo 
e o seu grau de permeabilidade são altos, a drenagem moderada. Em relação à estrutura vegetacional, 
a área apresentou estrato arbóreo aberto, estrato abusivo aberto e estrato herbáceo intermediário. A 
superfície se destacou com uma serrapilheira de espessura inexpressiva, caracterizando, assim, uma área 
de Cerrado em regeneração. A diferenciação dessas áreas, como dito a priori, está na composição das 
estruturas especiais, pois a amostra do ponto 01 apresentou presença significativa de tocas, no entanto, 
o número de ninhos, colméias e teias foi precário.
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No ponto amostral P.I 02, se destacou os impactos relacionados ao desmatamento. Acredita-se 
que o desmatamento se desenvolveu com o intuito de utilizar a terra para a criação de gado. Este, por 
sua vez, promoveu outro impacto: o pisoteio do gado. Neste local percebe-se a alta permeabilidade da 
água. No que se refere à vegetação observa-se um estrato arbóreo e abusivo aberto, com herbáceas de 
intensidade intermediária. As árvores foram consideradas como de pequeno porte, com ausência de 
ninhos na copa das mesmas. Pontua-se também que neste ponto do entorno do eucaliptal só se observam 
as teias de aranhas, não havendo resquícios de outros tipos de animais associados às estruturas especiais: 
marcas de uma vegetação degradada.

Na área do ponto amostral 3, desmatamento, pasto abandonado e pisoteio de gado. Nesta 
amostra, como nas demais do entorno, constata-se a presença de um cerrado típico bastante degradado. 
A superfície do solo é considerada como de herbáceas/solo exposto, com inflitração da água considerada 
boa, devido ao alto grau de permeabilidade. Já nos pontos amostrais 04 e 06, a realidades das estruturas 
espaciais se modifica um pouco com a presença de pequenas tocas e teias. Em contrapartida, as colméias 
não foram identificadas. Em relação ao relevo, este continua plano e os solos possuem boa permeabilidade. 
Ainda neste ponto amostral não verificamos a pisoteio do gado, mas sim o desmatamento.

A amostra 05 se mostrou bastante desmatada e com espaçamentos mais longos entre as árvores 
do Cerrado. Nessa amostra, como as demais do entorno, verifica-se a dificuldade do Cerrado em se 
regenerar.

No ponto amostral 06 percebe-se um aumento da presença de estruturas espaciais, sendo maior 
o número de tocas. Neste ponto, as árvores possuem pouco espaçamento e o principal impacto ambiental 
encontrado foi o desmatamento.

Em função dos resultados aqui apresentados confirma-se, obviamente, que tanto a área de 
silvicultura como as do entorno apresentam características semelhantes no tocante ao relevo, clima, 
classe e estrutura do solo. Entretanto, chegou-se à conclusão de que as implicações consideradas como 
mais graves estão relacionadas às estruturas espaciais praticamente inexistentes nos eucaliptais, o que 
comprova a redução da biodiversidade local.

Também deve-se ressaltar que um dos aspectos mais marcantes do trabalho se refere a descoberta 
de medidas preventivas que busca conter o processo erosivo em áreas inclinadas. Esse aspecto é louvável 
e merece ser destacado como um ponto muito positivo a favor da empresa que gerencia o eucaliptal em 
questão, mas acredita-se que o ideal seria a manutenção da vegetação nativa da área, pois entende-se que 
nada justifica a substituição do bioma Cerrado pelas florestas plantadas ou cultivos homogêneos.

Considera-se que a substituição da área de vegetação nativa, com vários ecossistemas existentes, 
por uma floresta plantada homogênea, é um erro grave, uma vez que uma única espécie vegetacional 
é incapaz de fornecer elementos essenciais que garantam a manutenção da flora e da fauna presentes 
no bioma natural. Também vale lembrar que a vegetação homogênea não assegura a sobrevivência das 
pequenas populações tradicionais consideradas como parte da biodiversidade local.

Por fim, o trabalho também constata que não existem fatores que comprovam que a redução da 
vazão dos rios e o rebaixamento do lençol freático da região estejam unicamente ligados à monocultura 
de eucalipto. O que se percebe, no entanto, é que o desmatamento das áreas inclinadas do entorno do 
eucaliptal tem favorecido muito o escoamento superficial, o que provavelmente pode ter influenciado o 
rebaixamento do lençol e o ressecamento de parte da micro- bacia do Rio Riaçhão. Além do mais, sabe-
se que durante décadas a região foi bastante impactada por sistemas de irrigação que foram implantados 
sem nenhum controle ambiental.

Ressalva-se que os efeitos das plantas de eucalipto sobre o meio ambiente podem ocorrer em 
diferentes proporções, dependendo de uma série de fatores físicos e sociais encontrados no local de 
sua implantação, tais como: tipos de espécie, tipos de solo e de manejo, tipos de vegetação nativa, 
da disponibilidade hídrica, entre outros. Por isso se faz necessário compreender alguns desses fatores 
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como:

O SISTEMA RADICULAR DO GÊNERO EUCALYPTUS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

Cada espécie de eucalipto absorve quantidade diferenciada de água devido principalmente à 
capacidade de penetração da raiz da planta no solo. Em estudo realizado por Ashton (1975), et al Lima 
( 1996) é analisado o crescimento da raiz (pivotante) da espécie E.regnan conhecida pelo seu elevado 
índice de crescimento e altura. Neste estudo, observam-se os diferentes estágios de desenvolvimento da 
planta iniciando desde a muda até o período adulto. O autor conclui que na última fase de crescimento da 
planta algumas raízes conseguiram alcançar o máximo de 7 metros de profundidade (ASHTON, 1975). 
Em outras análises como a realizada no sudeste da Austrália por Greenwood et al (1982), constatou-se 
que a espécie Eucaliyptus Wandoo pode apresentar raízes que não ultrapassa 1,2 metros.

Salienta-se que as diferentes espécies de eucalipto, assim como os distintos sistemas radiculares 
das mesmas, representam aspectos significativos para a análise da água retirada do solo pelas plantas. 
Sendo assim, observa-se que as espécies com sistema radicular superficial apresentam menor proporção 
de impactos causados aos recursos hídricos, ao contrário das espécies com raízes pivotantes.

O GÊNERO EUCALYPTUS E O CLIMA

Diferentes tipos de espécies juntamente com os vários tipos de microclima podem acarretar 
algumas implicações no local onde se insere a monocultura de eucalipto sendo que o este pode captura 
alta quantidade de água subterrânea do solo. Dessa maneira causando implicações como erosão, 
desertificação do solo e redução da taxa de reserva do lençol freático. Nessa perspectiva, Vital (2010), 
enfatiza que o clima e o volume pluviométrico contribuem diretamente nos impactos mencionados 
acima. Em regiões com predominância de climas mais secos com volume pluviométrico inferior a 400 
mm ano os impactos são visivelmente superiores aos locais com volume de chuvas superior a 1.200 mm 
ano, não acarretando neste último caso um déficit hídrico considerado relevante.

O GÊNERO EUCALYPTUS E A VEGETAÇÃO NATIVA

Considera-se que a situação da área antes de receber o cultivo de eucalipto interfere diretamente 
na caracterização de sua implantação. Neste caso, dependendo da situação anterior, que a título de 
exemplo poderia ser uma área degradada ou uma área de cerrado típico nativo, o cultivo do eucalipto 
podendo ser positivo ou negativo. A situação pode ser positiva quando a monocultura é implantada na 
tentativa de recuperar uma área alterada ou em uma situação de pasto abandonado. Estas áreas quando 
são substituídas pelo eucaliptal, apresentam alguns aspectos benéficos, ao meio ambiente, isso porque 
o eucalipto através da forma correta de plantação, com reposicionamento de nutrientes e apresentando 
sistema radicular superficial consegue “barrar” e/ou reduzir o escoamento da água da chuva no solo, 
diminuindo a erosão da região, acarretando ainda através de suas raízes a penetração da água conservando 
maior quantidade desta no subsolo.

Por outro lado, se o eucaliptal for implantado em área de vegetação nativa como as formações 
vegetais dos biomas Mata Atlântica e Cerrado os impactos na fauna, flora, solo e no lençol freático 
tendem a ser maléficos. Isso porque a vegetação nativa representa fonte de abrigo e alimento para os 
animais, o que não acontece com a monocultura. Da mesma forma ocorreria em relação ao volume 
de água e de nutrientes presentes no solo desses biomas. Normalmente, em área com predomínio de 
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monocultura, ocorrem aumento na competição entre os animais existentes e entre a espécie implantada 
e pequenos arbustos para busca de água e alimento.

Além do mais, o eucaliptal tende a causar efeitos alopáticos uma vez que não propicia condições 
favoráveis para o crescimento e desenvolvimento de outro tipo de vegetação. Isso ocorre devido ao fato 
do dossel continuo encontrado nos eucaliptos apresentarem copas de árvores que impedem a entrada dos 
raios solares próximo ao solo, causando, assim, sombreamento em outras espécies que precisam de luz 
solar para realizarem a fotossíntese e desenvolverem os seus ciclos de vida.

Mas como toda regra tem sua exceção, mesmo assim algumas espécies de pequeno porte ainda 
conseguem sobreviver, isso sendo justificado pela criação de subbosques, dentro da área do eucaliptal. 
Estes subbosques atuam como importantes nichos ecológicos, pois são o habitat de vegetação rasteira, 
musgos, fungos e várias espécies que necessitam de ambiente e úmido (SANTOS, 1999, citado por 
VITAL, 2007,p. 260).

Percebe-se a relevância de se analisar o tipo de vegetação encontrada em uma região antes de se 
pensar em introduzir alguma nova espécie. Assim, é preciso realizar um estudo prévio da região visando 
identificar a área mais adequada para a localização do eucaliptal.

O GÊNERO EUCALYPTOS E OS SOLOS

Em relação ao solo é plausível observar que há preocupação por parte de muitos escritores em 
relação a alguns pontos principais, tais como, a perda de microorganismos, a alteração da composição 
química e a capacidade de fertilização do solo Lima (1996). Esse autor, ao analisar o estudo de Forenzano 
(1959), constatou impactos positivos na relação solo/eucaliptal, pois neste estudo encontrou-se maior 
quantidade de húmus e bactérias nitrificadoras na plantação de eucalipto em comparação às plantações 
de Pinus. Entretanto, salienta-se que mesmo obtendo resultado positivo em comparação a outros tipos 
vegetácionais, ainda há diversas pesquisas direcionadas a essa temática fazendo com que essa polêmica 
persista sempre apontando para resultados positivos e outros negativos.

O GÊNERO EUCALYPTOS E O BIOMA CERRADO

O eucalipto, assim como outras monoculturas, apresenta dados negativos relação ao meio 
ambiente, principalmente quando nos referimos à substituição da vegetação nativa do bioma Cerrado. 
Observa-se que este bioma apresenta ampla biodiversidade e se destaca por possuir várias fitofisionomias 
o como Cerradão, o Campo Limpo, a Mata Seca, o Campo Sujo, o Cerrado Típico, a Mata Ciliar, a 
Vereda, entre outros (BELÉM, 2009, p3).

O clima que caracteriza o bioma Cerrado é tropical alternadamente seco e úmido. Os solos 
costumam ser profundos, porém ácidos e pobres em nutrientes. Já as espécies arbóreas e arbustivas 
que se desenvolvem nas principais fitofisionomias apresentam troncos e galhos tortuosos e de cascas 
espessas.

O relevo do Cerrado é predominantemente aplainado a suavemente ondulado em que se 
destacam as grandes chapadas areníticas e as colinas convexas suaves. Neste contexto, vale ressaltar a 
planura de suas formas tabulares evidenciando nas distintas paisagens toda a sua beleza e grandiosidade, 
caracteres que atraem turistas e pesquisadores.

Vale ressaltar que o bioma Cerrado se encontra bastante ameaçado devido à ação antrópica. 
Constata-se que a degradação desse bioma no Norte de Minas está associada a diversos fatores, tais 
como, a implantação da monocultura de eucalipto e pinus, a pecuária extensiva associada às pastagens 
artificiais, o cultivo agrícola nas proximidades das Veredas e Matas Ciliares, o carvoejamento clandestino, 
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entre outros. Portanto, pode-se perceber que essas ações acarretaram na redução da vegetação nativa 
afetando árvores frutíferas como o Pequizeiro, a Macaubeira, o Jatobá, a Cagaita, entre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temas relacionados ao eucalipto se tornaram palco de intensos debates e calorosas discussões 
nas últimas décadas e a cada dia a discussão sobre os impactos ambientais associados a essas monoculturas 
ganham novos enfoques a serem abordados, tais como, a emissão e o seqüestro de carbono, implicações 
sobre as populações que vivem em seu entorno, erosão do solo, além de muitos outros estudos. Contudo, 
algumas dessas abordagens são realizadas apenas com base no censo comum, o que acarreta alguns 
mitos e verdades sobre essa árvore. Nesta direção, percebe-se a importância de se realizar um estudo de 
cunho científico que vise analisar os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes deste cultivo, 
desvendando algumas questões relevantes em relação ao eucalipto.

A implantação dessa árvore no Brasil trouxe uma série de dúvidas no tocante ao seu efeito 
no meio ambiente, por esse motivo a população de algumas regiões do território nacional considera 
o cultivo de eucalipto como um vilão capaz de secar aqüíferos, desertificar solos e arruinar a flora e a 
fauna. Em contrapartida, outras regiões e diversos estudos associam o eucalipto a uma série de benefícios 
socioambientais, tais como, a geração de emprego e renda, a contenção da erosão e a recuperação de 
áreas degradadas.

Por meio da aplicação de planilhas de caracterização ambiental, revisão literária e comparação 
de dados, foi possível compreender toda a dinâmica que envolve o cultivo de eucalipto e esclarecer 
melhor a polêmica que envolve essa planta ao longo da história. ‘A luz de uma rica e conceituada 
bibliografia e através de uma perspectiva científica e ideológica muito clara foi possível apresentar 
aspectos positivos e negativos sobre o eucalipto.

A pesquisa permitiu ainda verificar os principais aspectos sociais referentes à silvicultura 
com espécies do gênero Eucalyptus. Neste caso, foi feita uma breve discussão sobre a expropriação de 
terras dos pequenos agricultores pelos grandes empreendimentos ligados às monoculturas exóticas, a 
migração de pequenos produtores para as cidades vizinhas, além da perda da renda pela população que 
se sustentava do extrativismo do Cerrado. Por outro lado, a silvicultura de eucalipto levou empregos 
temporários para a região.

Em relação ao meio ambiente, este trabalho constatou que a área de eucaliptal localizado 
no Distrito de Nova Esperança apresenta características de degradação ambiental relacionadas ao 
desmatamento e à perda de biodiversidade devido à substituição do bioma Cerrado pela monocultura. Por 
fim, o trabalho deixa a certeza de que os eucaliptais produzem mudanças ambientais e socioeconômicas 
significativas. No entanto, ressalta-se que o valor econômico não deve se sobrepor ao valor ambiental 
no caso da substituição da vegetação natural o bioma Cerrado pela monocultura introduzida e ainda a 
importância das análises ambientais se basearem em dados confiáveis e isentos de padrões de pensamento 
sectários e imbuídos de senso-comum.
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