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O desmatamento na Amazônia brasileira é importante para a vida em todo o mundo, 
tanto humana quanto não humana. Os impactos do desmatamento incluem a perda de 
serviços ambientais que, embora essas perdas afetem o mundo inteiro, afetam mais o 
Brasil (e.g., [1, 2]). 

Os serviços ambientais da floresta amazônica incluem seus papéis no armazenamento 
de carbono, evitando o aquecimento global (e.g., [3-5]), na reciclagem de água, que é 
importante para a chuva não apenas na Amazônia mas também em regiões não 
amazônicas, como São Paulo (e.g., [6]), e na manutenção da biodiversidade (e.g., [7]). 
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Além disso, as florestas amazônicas fornecem uma grande variedade de produtos 
materiais, como madeira, borracha e castanha do Pará. Essas funções de abastecimento 
atualmente sustentam as populações locais e também são perdidas como oportunidades 
de uso sustentável quando as áreas são desmatadas. 

A vasta extensão da Amazônia brasileira (Figura 1) confere especial importância aos 
processos de desmatamento nesta região. Em muitas outras partes do mundo que eram 
originalmente cobertas por florestas tropicais, o desmatamento atingiu o ponto em que 
apenas restos minúsculos permanecem. Nessas áreas, a derrubada dos últimos hectares 
do que resta representa uma tragédia para a biodiversidade. 

No caso da Amazônia, mesmo apesar da grande área de floresta remanescente, há um 
impacto significativo sobre a biodiversidade com o desmatamento, pois a distribuição 
das espécies não é uniforme. Muitas espécies têm áreas de ocorrência restritas a partes 
da região onde a floresta já foi reduzida a pequenos fragmentos (e.g., [8, 9]. O 
desaparecimento de espécies endêmicas de áreas fortemente desmatadas no leste e sul 
da Amazônia já está generalizado (e.g., [10]). 

Figura 1: A Amazônia Legal com os locais mencionados no texto. 
 

 
A eliminação da floresta tem implicações diferentes para a biodiversidade e para o 
clima. Lutar para salvar os últimos remanescentes de floresta em áreas fortemente 
desmatadas é essencial para a biodiversidade, mas do ponto de vista do clima a área 
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cada vez menor de remanescentes florestais limita o impacto potencial de futuros 
desmatamentos. 

Embora o impacto no aquecimento global seja o mesmo quando um hectare de floresta é 
desmatado em qualquer parte do mundo, presumindo que a biomassa florestal por 
hectare e outros parâmetros relevantes sejam os mesmos, a equivalência é restrita à 
emissão de um ano para o outro. No caso da Amazônia, além desse impacto anual, a 
vasta extensão de floresta remanescente dá importância adicional aos processos de 
desmatamento, pois podem resultar em emissões futuras muito maiores. 

Qualquer mudança nas políticas públicas no Brasil tem um impacto potencial muito 
maior, seja positivo ou negativo, em comparação com outros países tropicais. As várias 
maneiras pelas quais a floresta amazônica pode ser destruída, além da ação humana 
deliberada, dão à região importância adicional para o clima global.[11] 

 
 

 
A imagem que abre este artigo, mostra área de desmatamento na Floresta Nacional do 
Jamanxim, município de Novo Progresso. (Foto Marizilda Cruppe/Amazônia 
Real/Amazon Watch/17/09/2020) 
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