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Divulgação/Sergio Zacchi

em Alagoas: mata é
usada para cozinhar
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No Nordeste, a Mata Atlântica que fica entre o Rio Doce, no Espírito Santo, e o Rio Jequitinhonha, no Sul da
Bahia, já apresenta outro cenário.
Não tem grandes maciços, mas ainda
há blocos de floresta. Áreas com
mais de 15 mil hectares.
No Sul da Bahia, existem alguns remanescentes mantidos de Mata Atlântica, inclusive parques, reservas e áreas
particulares de proteção. Nesta área,
surgem as cabrucas, onde o cacau é
cultivado de maneira harmônica com
a floresta.
— Quando passamos do Rio São
Francisco (em direção ao Norte), a situação fica muito crítica. Além dos remanescentes ocuparem áreas reduzidas, são poucos e isolados. A biodiversidade está muito mais ameaçada —
explicou Mesquital. — A floresta está
sendo comida pelas beiradas pelo fogo,
sol, caça ou uso de recursos naturais.
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No Brasil, restam apenas 16% da cobertura original da Mata Atlântica. A
floresta típica das áreas mais próximas
da costa, perto do oceano que dá nome à floresta, coincide com a parte
mais densamente ocupada no país,
onde se concentra a maioria das capitais, inclusive o Rio de Janeiro. Grande
parte desta cobertura vegetal está em
pequenos fragmentos, menores do que
50 hectares. Esta falta de continuidade
afeta a qualidade da biodiversidade e
a ocorrência das espécies, que é mais
crítica no Nordeste, acima do Rio São
Francisco.
— Unidades de Conservação públicas e privadas formam longos contínuos de mata no Sudeste, o que confere uma permeabilidade ecológica,
uma conectividade maior — explica
Carlos Alberto Mesquita, diretor do
programa Mata Atlântica da ONG
Conservação Internacional Brasil. —
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Restam apenas 16% da cobertura
original da floresta em todo Brasil

UMA VILA de Murici,

Pesquisadores calculam que os pequenos fragmentos de floresta, aqueles
menores do que 100 hectares, e as
áreas de borda florestal possuem menos da metade da riqueza de árvores,
que podem perder até a metade da
biomassa vegetal.
As espécies de plantas típicas de
uma floresta madura se tornam cada
vez mais raras, facilitando o aparecimento de espécies colonizadoras. Isso
faz com que a floresta fique mais homogênea e, portanto, menos diversa.
— Para que a biodiversidade desta
floresta seja plenamente protegida, os
fragmentos precisam aumentar de tamanho e, sempre que possível, permanecerem conectados uns aos outros —
salientou o biólogo Severino Ribeiro,
diretor de Projetos Centro de Pesquisas
Ambientais do Nordeste (Cepan). —
Precisamos de grandes blocos de floresta protegidos.

Os especialistas afirmam, ainda,
que as mudanças climáticas tendem a
tornar mais dramáticos seus efeitos
em regiões nas quais a floresta não está forte o suficiente. As chuvas mais intensas levam a cheias. Recentemente,
Murici, em Alagoas, enfrentou grandes dificuldades com a subida do rio
que corta a cidade. Por outro lado,
longos períodos de estiagem dificultarão o cultivo dos produtos mais plantados pelos agricultores mais pobres
do Nordeste, entre eles o aipim. Já onde a mata é preservada, o fluxo de
água torna-se mais constante.
Alguns animais já desapareceram.
É o caso do mutum-do-nordeste, uma
ave do tamanho de um peru, extinta
na natureza. Já o macaco-prego-galego, que chegou a aprender a chupar
cana-de-açúcar, figura nas listas das
espécies de primatas mais ameaçadas do mundo.(C.M.) n
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 maio 2012, Planeta Terra, p. 11.

