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Porém, há quem diga que a
finalização desse processo de
desflorestamento nos traga prejuízos
econômicos. Em texto publicado no
dia 16 de agosto e 2020, após o debate
na câmara sobre um projeto de lei que
passa a inviabilizar o desmatamento
na região da Amazônia, o madeireiro
Arthur Candido de Abreu disse o
seguinte: “Minha família e eu
necessitamos que o desmatamento
ocorra, mesmo eu sabendo que isso é
errado, porém, isso é o que nos faz
conseguir uma renda, ter o que comer
e se acabar o meu trabalho e de vários
colegas, ficará muito escasso e difícil,
sendo assim acho que desmatamento
tem que continuar, pois muitas
famílias precisam disso para
sobreviver.”
Por fim, percebe-se que isso é um
assunto muito amplo e que
independentemente da decisão
tomada, se contra ou a favor, causará
danos a diferentes grupos de pessoas.
Por isso, é importante que haja um
consenso entre todos e que a decisão
seja tomada em grupo, tendo a
participação de todos que possam ser
afetados. Essa derrubada não é algo
bom, porém, há quem necessite dela,
então isso torna o consenso entre as
parte ainda mais imprescindível.
 

SEGUNDO CIENTISTAS,
DESMATAMENTO DA
AMAZÔNIA PODE
OCASIONAR NOVAS
EPIDEMIAS.
Estudos vêm sendo feitos, e cada dia
mais nota-se que a derrubada de árvores
no sistema amazônico vem
aumentando. Segundo alguns cientistas,
essa derrubada pode nos trazer sérios
problemas e que, isso pode nos tonar
propícios à ocorrência de novas
epidemias.
Em pesquisa realizada pelo biólogo
florestal, Murilo Manhas Halada, em
conjunto com diversos cientistas, notou-
se que por conta da pandemia do novo
CoronaVirus houve um aumento de 2%
em apenas 3 meses. Ele aponta que esse
aumento, foi em decorrência da falta de
fiscalização nesse período, apontado por
ele, muito trágico. 

Em entrevista concedida à pesquisa do
mesmo, o botânico João Vitor Nava
ressaltou: “O desmatamento dessa área
pode afetar todo um ecossistema, pois
danos como fragilidade do solo,
infertilidade dele, dezenas de habitats
de animais selvagens que são perdidos
se tornam cada vez mais recorrentes e
podem nos deixar gradativamente mais
vulnerável a doenças”. 
Contudo, os impactos relacionam-se
muito além do que apenas com animais
e plantas, segundo o chefe de tribo
indígena, Nicolas Bueno Zagatto, o
desmatamento vem causando
problemas às tribos por conta da
desregulação de todo o ecossistema em
que eles vivem, e isso não vem sendo
notado por quem causa esse fenômeno.
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