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A floresta amazônica nas mudanças globais, o livro 

 
Ambiente global, 3 de novembro de 2003. O pesquisador 
do INPA, Philip Fearnside, lançou na semana passada o 
livro A Floresta Amazônica nas Mudanças Globais. Editado 
pelo INPA, o livro traz uma importante contribuição aos 
estudos amazônicos, ao abordar o homem e o ambiente 
amazônico; riscos, valores e conservação da 
biodiversidade nas florestas amazônicas brasileiras; 
emissões de gases de efeito estufa; e os desafios para a 
ciência e tecnologia na Amazônia. 
 
Composto de sete capítulos, o livro começa com uma 
revisão da inserção da população humana como parte dos 
ecossistemas na região e, em seguida, detalha o papel da 
biodiversidade amazônica e o valor em potencial do serviço 
ambiental desempenhado pelos ecossistemas naturais na 
manutenção da biodiversidade. 
 
Três capítulos são dedicados ao papel da floresta no efeito 
estufa e ao valor da manutenção da floresta para mitigar o 
aquecimento global. Philip Fearnside apresenta 
informações sobre a quantificação da emissão de gases de 
efeito estufa e as diversas controvérsias e incertezas a 
respeito do assunto. 
 
A situação atual e potencial do desmatamento, evitado 
como medida de combate ao efeito estufa, sob o 
"Mecanismo de Desenvolvimento Limpo" do protocolo de 
Kyoto e as explicações sobre porque a concessão de 
crédito para evitar desmatamento, no contexto de 
"Protocolo de Kyoto", tem dividido os governos dos 
diferentes países nas negociações internacionais e as 
organizações ambientalistas em várias partes do mundo. 
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"Em julho de 2001 foi tomada a decisão de excluir o 
desmatamento evitado do "Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo" para o período que termina em 
2012, entretanto o cenário para negociações que 
começarão em 2005, tende a favorecer um acordo que 
permitirá o crédito a partir de 2013, revela Fearnside na 
apresentação do livro. 
 
Os serviços ambientais, incluindo a manutenção da 
biodiversidade, do ciclo hidrológico e dos estoques de 
carbono que evitam o efeito estufa, tratados como questão 
estratégica e prioritária para a ciência e a tecnologia da 
região e o papel da espécie humana no ecossistema global 
do século XXI concluem a abordagem proposta por 
Fearnside. 
 
O livro custa R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Interessados 
em adquiri-lo, devem contatar o Setor de Editoração/Acta 
Amazônica.Telefones: (92) 643 3223/642 3438 e e-mails: 
jacare@inpa.gov.br; odineia@inpa.gov.br).  

  

  
 

 


