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biomu Mata Atlântica w Brazylii
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Abstrakt. System Brazylijskiego Mata Atlântica (w j. polskim Las Atlantyc-
ki, w j. angielskim Atlantic Forest) był jednym z najbogatszych i najbardziej 
zróżnicowanych makro-ekosystemów na świecie. Wraz z kolonizacją Bra-
zylii, której początki sięgają roku 1500, większość oryginalnego lasu uległa 
fragmentacji, a zachowane pozostałości można znaleźć jedynie w nadmor-
skich pasmach górskich. Celem niniejszego opracowania jest analiza społecz-
nej percepcji procesu deforestacji w Brazylii, ze szczególnym uwzględnie-
niem biomu Mata Atlântica. W artykule wykazano, że społeczna percepcja 
deforestacji w ostatnich latach podlega korzystnym zmianom. Brazylijczycy 
mają świadomość znaczenia środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności 
i chcą współuczestniczyć w pracach na rzecz przeciwdziałania niekorzyst-
nym zjawiskom obserwowanym w przyrodzie, w tym procesowi wylesiania. 
Takie pozytywne postawy wynikają w dużej mierze z sukcesu wdrażania pro-
gramów zmieniających świadomość społeczeństwa i promujących ochronę 
środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że 
większa część ludności Brazylii zamieszkuje w strefie biomu Mata Atlântica.
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Abstract. Social perception of deforestation – the case study of Mata 
Atlântica biome in Brazil. The system of Brazilian Mata Atlântica (Atlan-
tic Forest) was one of the richest and most diverse macro-ecosystems in the 
World. With the European colonization in Brazil, started in the year 1500, 
most of the original forest has been fragmented and presently preserved rem-
nants are mostly found in the coastal mountain ranges. This paper aims at 
analyzing the social perception of deforestation in Brazil, with particular at-
tention paid to the biome of the Mata Atlântica. It has been shown that the 
social perception of deforestation has changed for better in the recent years. 
Brazilians are aware of the significance of natural environment and biodi-
versity and really wish to participate in the actions counteracting undesired 
phenomena observed in nature, including the process of deforestation. Such 
positive attitudes are largely noted due to the success of implementation of 
programs promoting the protection of natural environment. It is especially 
important considering fact that the majority of population in Brazil resides in 
the biome of the Mata Atlântica. 
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Wprowadzenie

Deforestacja (wylesianie) będąca procesem degradacji środowiska jest, obok fragmenta-
cji siedlisk, jednym z najpoważniejszych globalnych problemów ochrony środowiska geo-
graficznego Ziemi. Przyczyną zmniejszania powierzchni lasów w wyniku działalności czło-
wieka jest konieczność pozyskiwania drewna jako surowca do produkcji, a także powięk-
szanie powierzchni obszarów rolniczych, zurbanizowanych, komunikacyjnych, itp. U źródeł 
problemu leży m. in. niska świadomość ekologiczna społeczności korzystających z zaso-
bów leśnych, co przekłada się na rabunkową ich eksploatację. Przyczyną tego zjawiska, 
skoncentrowanego głównie w regionach tropikalnych, są również wieloletnie zaniedbania 
legislacyjne, brak skoordynowanych działań na szczeblach państwowych i lokalnych oraz 
zaniechania w egzekwowaniu istniejących przepisów. Ostanie dwudziestolecie to jednak 
zwiększona uwaga całego świata i realizacja polityki przeciwdziałaniu procesom wylesiania, 
również poprzez finansowanie projektów ochrony lasów (Arima i in. 2014; Turner i in. 2007; 
Echeverria i in. 2006).

W przypadku Brazylii, badania wykazują, że najwyższy poziom wylesiania, skorelo-
wany jest w dużej mierze ze zmianami na szczeblach administracyjnych. Niestabilność 
na różnych szczeblach władzy powoduje niską skuteczność zapobiegania niepożądanemu 
zjawisku, jakim jest nielegalne wycinanie drzewostanów. Luki instytucjonalne w okresach 
między wyborami są zjawiskiem powszechnym w Brazylii, ale lekceważonym jako jeden 
z głównych czynników zagrożeń środowiskowych (Rodrigues-Filho i in. 2015). Niebaga-
telny wpływ na dynamikę procesu wylesiania w Brazylii miały, i mają w dalszym ciągu, 
reformy rolne i przekształcenia własnościowe z nimi związane. Elementem sprzyjającym 
nadmiernej degradacji lasów są także dynamiczne przekształcenia w sektorze rolniczym, 
datowane od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku (Pacheco 2009). 

Zgodnie z zapisami raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, rozwój zrów-
noważony to taki, który zaspokaja potrzeby obecnych i nie zagraża jednocześnie możliwo-
ściom zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Pojmowanie to opiera się na dwóch pod-
stawowych pojęciach (Stappen 2006): (a) pojęciu potrzeb (wraz z hierarchią priorytetów); 
(b) pojęciu ograniczeń (zdolności środowiska do zaspokajania obecnych i przyszłych po-
trzeb). Tak zdefiniowane pojęcie rozwoju zrównoważonego nabiera szczególnego znaczenia 
w aspekcie konieczności przeciwdziałania procesom wylesiania. Szacuje się, że każdego 
roku na Ziemi ubywa ok. 12-15 mln hektarów lasów (zgodnie z danymi Banku Światowego). 
Negatywnym skutkiem tego procesu jest utrata bioróżnorodności pociągająca za sobą zagro-
żenie wyginięcia niektórych gatunków fauny i flory, a nawet biotyczne załamanie, a także 
zaburzenia obiegu wody w ekosystemie – prowadzące do katastrofalnych susz i powodzi. 
Bardzo niebezpieczny jest wpływ deforestacji na globalne ocieplenie, która jest źródłem ok. 
20% światowej emisji gazów cieplarnianych (Dalla-Nora i in. 2014, Sun i in. 2014, Nobre 
i in. 2009, Carpenter i in. 2005, Fearnside 2004). Istotnym problemem w procesie wyle-
siania jest też znaczne rozdrobnienie struktury przestrzennej zachowanych lasów. Izolacja 
fragmentów powierzchni leśnych jest barierą dla migrujących gatunków roślin i zwierząt, 
co potęguje ich wymieranie. Innym poważnym skutkiem fragmentacji jest zmiana struktury 
i utrata pierwotnego charakteru krajobrazu, przejawiająca się nienaturalną w tych miejscach 
nieciągłością (Estreguil i Mounton 2009, Turner i in. 2001). 
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Skuteczne przeciwdziałanie wylesianiu nie może opierać się jedynie na działaniach na 
szczeblu państw czy regionów. Konieczne jest podjęcie zabiegów zmierzających do zmiany 
świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym oraz wspieranie mieszkańców, którzy nie 
mają możliwości pracy zarobkowej poza eksploatacją zasobów leśnych. Aktywne ogranicza-
nie wylesiania jest szczególnie istotne w krajach, które są światowymi liderami pod wzglę-
dem powierzchni lasów. Jednym z nich jest Brazylia. Zgodnie z danymi publikowanymi 
przez Bank Światowy, w 2011 roku powierzchnia lasów w tym kraju szacowana była na 
5,2 mln km2, co daje jej w tym zakresie drugie miejsce na świecie (po Rosji). Uwzględnia-
jąc jednak bioróżnorodność w ekosystemach leśnych, Brazylia ma największy potencjał na 
świecie. Tymczasem w latach 1990-2011, a zatem w ciągu zaledwie 20 ostatnich lat, odsetek 
lasów w ogólnej powierzchni tego kraju zmniejszył się z 68% do 61% (Bank Światowy). 
Wzrost dynamiki procesów wylesiania notowany jest również w innych regionach Ameryki 
Południowej, odznaczających się odmiennymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego 
i społecznego oraz warunkami klimatycznymi wynikającymi z położenia geograficznego. 
Dla przykładu w meksykańskim regionie La Montaňa Campeche, roczna stopa wylesiania 
zwiększyła się z 0,3% w latach 1988-2000, do 0,7% w latach 2000-2005 (Porter-Bolland 
i in. 2007).

Problem wzmożonej dynamiki wylesiania dotyczy nie tylko krajów rozwijających się. 
To niepokojące zjawisko dotknęło również państwa wysokorozwinięte. Dla przykładu, w ob-
szarze metropolitalnym – Raleigh-Durham-Chapel Hill w stanie Karolina Północna w USA 
– zaobserwowano, na podstawie analizy map, wylesienie na obszarze ok. 20,5% w latach 
1990-2003 (McDonald i Urban 2006). Na przełomie stuleci, wielkim problemem okazał się 
znaczny poziom wylesiania w Australii. Raport Australijskiej Komisji Ochrony Środowiska 
stwierdza, że w roku 1999 tylko cztery kraje (Brazylia, Boliwia, Indonezja i Kongo) odzna-
czały się większym poziomem wylesiania (Seabrook i in. 2006, State of the Environment 
2001).

Postępująca deforestacja, już w 1992 roku skłoniła Brazylię do podpisania Konwencji 
o Biologicznej Różnorodności zatwierdzonej podczas szczytu w Rio de Janeiro. Jest to war-
te podkreślenia, ponieważ Brazylia była pierwszym krajem, który podpisał tę konwencję. 
W 2006 roku, Brazylia ustanowiła 51 narodowych celów bioróżnorodności do roku 2010 
i niektóre z nich były nawet bardziej restrykcyjne niż przewidywały wymogi Konwencji 
o Biologicznej Bioróżnorodności (CBD). Cele te zostały zrealizowane w różnym stopniu, 
jednak za największy sukces w ich realizacji uznaje się wzrost powierzchni obszarów obję-
tych ochroną oraz spadek tempa wylesiania (Lino i in. 2012). 

Konieczność ochrony zasobów leśnych w Brazylii dotyczy przede wszystkim Mata 
Atlântica (w j. polskim Las Atlantycki, w j. angielskim Atlantic Forest). Biom ten jest jednym 
z siedmiu wilgotnych obszarów leśnych Neotropiku i drugim pod względem powierzchni po 
lasach Amazonii. System Brazylijskiego Mata Atlântica pierwotnie ciągnący się w nieprze-
rwanej linii z Rio Grande do Norte (na północnym-wschodzie) do Rio Grande do Sul (na 
południu) był jednym z najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych makro-ekosystemów na 
świecie (Marino Junior 2004).

Obecnie powierzchnia lasu w biomie Mata Atlântica wynosi zaledwie około 94,6 tys. 
km2. Przed przybyciem kolonizatorów natomiast, tj. na początku XV wieku, powierzchnia 
lasu szacowana była na milion, a nawet 1,5 mln km2. Kolejne etapy wylesiania biomu wy-
znaczyły: (a) ekstrakcja Caesalpinia echinata, którą ze względu na czerwony kolor wyko-
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rzystywano do barwienia; (b) pozyskiwanie cennego drewna na potrzeby budowy statków; 
(c) wydobycie złota i diamentów; (d) uprawa i eksport trzciny cukrowej, a następnie kawy, 
kakao oraz bawełny (Diegues 1995).

Drapieżna eksploatacja zasobów naturalnych biomu połączona z industrializacją i urba-
nizacją spowodowała, że większość oryginalnego lasu uległa fragmentacji, a zachowane 
pozostałości można znaleźć jedynie w nadmorskich pasmach górskich Płaskowyżu Atlan-
tyckiego równoległych do wybrzeża (Marino Junior 2004). Pomimo dużej intensywności 
wylesiania, Mata Atlântica skupia na swoim obszarze około 20 tys. gatunków roślin, co sta-
nowi 40% ogółu gatunków występujących w Brazylii (dla porównania w całej Europie liczba 
ta szacowana jest na 12,5 tys., a w Ameryce Pn. na 17 tys.). Ponadto obserwowana jest tu 
największa na świecie różnorodność drzew na jednostkę powierzchni. Dla Mata Atlântica 
charakterystyczne jest również duże bogactwo fauny, wśród której aż 8 tys. gatunków stano-
wią endemity (Lino i in. 2012). Jednak ze względu na znaczenie ekonomiczne rozpatrywa-
nego obszaru i gęstą sieć osadniczą zachowanie bioróżnorodności oraz możliwość ochrony 
lasu tropikalnego stają się jednym z największych wyzwań w Brazylii. Z tego też względu 
biom Mata Atlântica uznano za jeden z 25 najbardziej zagrożonych ekosystemów na świecie 
(Atlantic Forest… 2001).

Prowadzona obecnie w Brazylii polityka zmierzająca do ochrony Mata Atlântica i prze-
ciwdziałania procesowi deforestacji została uszczegółowiona w ramach tzw. Planu Docelo-
wego do roku 2020. Plan ten jest wprowadzany i monitorowany przez 17 z 26 brazylijskich 
stanów, a jego głównym przesłaniem jest motywacja instytucji publicznych (federalnych, 
stanowych i lokalnych), organizacji pozarządowych, prywatnych firm i innych do realizacji 
5 celów strategicznych i 20 celów szczegółowych.

Warto zaznaczyć, że wśród celów strategicznych, jako pierwszy wskazano zajęcie się 
ukrytymi przyczynami utraty różnorodności biologicznej poprzez uczynienie z niej dominu-
jącego trendu, zarówno w działaniach władz, jak i społeczeństwa. Cel ten jest precyzowany 
i realizowany przez cztery cele szczegółowe. Wśród celów szczegółowych jako pierwszy 
wskazano podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie wartości różnorodności bio-
logicznej oraz wymieniono kroki, które mogą podjąć mieszkańcy, aby zachowywać i wyko-
rzystywać bioróżnorodność w sposób zrównoważony (Lino i in. 2012). A zatem założono, 
że najważniejszym działaniem mającym na celu ochronę Mata Atlântica jest zmiana postaw 
i zachowań społeczeństwa. W takim scenariuszu kluczowym elementem jest dostęp do rze-
telnej informacji, ta z kolei zapewniana jest na terenie Mata Atlântica poprzez liczne kampa-
nie oraz programy mające na celu edukację społeczeństwa. Warto tutaj dodać, że w realiza-
cję kampanii i programów edukacyjnych zaangażowanych jest wiele instytucji i organizacji. 
Wśród najważniejszych z nich wymienić należy: 
− Rede de ONGs da Mata Atlântica (Sieć Organizacji Pozarządowych Mata Atlântica),  

powołaną do życia w czasie Rio-92, skupiającą obecnie ponad 300 organizacji pozarzą-
dowych, czynnie zaangażowaną m.in. w kampanię „Zero deforestacji w Mata Atlântica”; 

− Fundação SOS Mata Atlântica (Fundacja SOS Mata Atlântica); 
− Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (Rezerwat Biosfery Mata Atlântica).

Instytucje i organizacje, których głównym celem jest edukacja społeczeństwa, działają 
także w poszczególnych stanach. Tak np. w Minas Gerais w 1999 roku założono Instituto 
Terra (Instytut Ziemi), który uruchomił Centro de Educação e de Recuperação Ambiental 
– CERA (Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regeneracji) mającej na celu – obok hodowli 
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sadzonek rodzimych gatunków – kształcenie profesorów, studentów i członków społeczności 
lokalnej w zakresie świadomości ekologicznej. 

Wiele innych, podobnych organizacji i instytucji działa w m.in. w stanie Bahia, Paraná, 
Rio de Janeiro, São Paulo, natomiast, co ważne, oprócz edukacji przyrodniczej, promują one 
rozwój zrównoważony oraz realizują projekty związane z reforestacją Mata Atlântica (Lino 
i in. 2012). 

Celem niniejszego opracowania jest analiza społecznej percepcji procesu deforestacji 
w Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem biomu obejmującego Mata Atlântica.

Materiały i metody

Niniejsze opracowanie oparto na kilku źródłach. Przede wszystkim odwołano się do da-
nych zebranych w 2006 i 2012 roku podczas realizacji badania zleconego przez Ministerstwo 
Środowiska w Brazylii w porozumieniu z Organizacją Ekologiczną World Wildlife Fund 
(WWF) pt. „Co Brazylijczycy sądzą o bioróżnorodności”. Badanie, oparte na próbie 2 200 
respondentów, przeprowadził Vox Populi Institute a koordynował Instytut ds. Studiów Reli-
gijnych. Warto w tym miejscu dodać, że podobne ogólnokrajowe badania przeprowadzono 
po raz pierwszy w 1992 roku, a następnie w 1997 i 2001 roku. W opracowaniu skorzystano 
także z danych pozyskanych w ramach badania pt. „Portrety brazylijskiego społeczeństwa. 
Środowisko” wykonywanego cyklicznie od 2009 roku przez Krajową Federację Producen-
tów. Ważnym źródłem informacji był także raport dotyczący społecznego procesu percep-
cji deforestacji, publikowany w ramach projektu „Rezerwat Biosfery Mata Atlântica” (Lino 
i in. 2012). Uzupełnieniem danych były także kwerendy terenowe na terenie biomu Mata 
Atlântica, w tym w Rezerwacie Biosfery Mata Atlântica, w czasie których zebrano m.in. 
dokumentację fotograficzną.

Wyniki i dyskusja

Ważnym punktem długofalowej polityki Brazylii w kierunku ochrony zasobów leśnych 
jest sprawdzanie, jak kształtuje się postrzeganie przez Brazylijczyków kwestii związanych 
z bioróżnorodnością, ochroną środowiska i wylesianiem. Pierwsze badanie tego typu zleco-
ne przez brazylijskie Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z WWF przeprowadzono 
w roku 1992, a następnie w 1997, 2001, 2006 i 2012 roku. W trakcie kilku edycji bada-
nia zapytano Brazylijczyków, jakie główne problemy środowiskowe dostrzegają generalnie 
w kraju. Za najważniejszy problem środowiskowy w swoim kraju Brazylijczycy uważają 
wylesianie (ryc. 1). Co więcej, w każdej kolejnej edycji badania, wylesianie jako problem 
środowiskowy wskazywało coraz więcej osób. Dla porównania w 1997 roku, wylesianie 
wymieniło 46%, w 2006 roku – 65%, a w roku 2012 już 67% badanych (Lino 2013). W 2006 
roku wylesianie jako zasadniczy problem środowiskowy w kraju częściej wskazywali męż-
czyźni niż kobiety (68% do 62%). Problem wylesiania znacznie częściej dostrzegały osoby 
młode i dobrze wykształcone. Np. w przedziale wieku 25-34 lata aż 75% badanych wymieni-
ło wylesianie jako główny problem środowiskowy w kraju, podczas gdy w przedziale wieku 
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≥50 lat – udział ten wynosił 53%. Z kolei uwzględniając strukturę wykształcenia, wylesia-
nie jako główny problem środowiskowy w kraju postrzega 51% badanych z wykształce-
niem podstawowym, 67% z wykształceniem gimnazjalnym, 73% z wykształceniem średnim 
i 76% z wykształceniem wyższym. Generalnie jak pokazują wyniki badań, wylesianie za 
bardzo poważną i poważną dla środowiska Brazylii uznało odpowiednio aż 76% i 22% an-
kietowanych, a zaledwie 2% ankietowanych podało inną odpowiedź. 

Ryc. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie główne problemy środowiskowe dostrzega Pan/i w kra-
ju? ”Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania „Co Brazylijczycy sądzą o różnorodności bio-
logicznej”
Fig. 1. Answers to the question: „What main environmental problems do you notice in the country? 
”Source: Own elaboration on the basis of a survey „What Brazilians think of biodiversity”

Ważnym punktem badania było pytanie, czy ankietowani byliby skłonni wesprzeć pra-
cę organizacji promującej ochronę środowiska, w tym walkę z wylesianiem, a jeśli tak, to 
w jakiej formie. Jak pokazały wyniki badań, 26% Brazylijczyków wsparłoby pracę takiej 
organizacji pewną sumą pieniędzy, natomiast aż 69% Brazylijczyków chciałaby zostać wo-
lontariuszem takiej organizacji, a 56% – jej członkiem.

Kolejną kwestią, do której odniesiono się w czasie badania w 2006 roku, była sprawa 
ewentualnych darowizn, które badany chciałby przeznaczyć na ochronę wybranej forma-
cji roślinnej charakterystycznej dla Brazylii. Okazało się, że aż co 2-3 Brazylijczyk (38%) 
wspomógłby ochronę lasów w Amazonii, natomiast co 5. Brazylijczyk (18%) przekazałby 
pieniądze na ochronę Mata Atlântica. Pozostałe formacje odgrywały znacznie mniejszą rolę, 
a co 7. Brazylijczyk (15%) nie był w ogóle zainteresowany tą kwestią.

W trakcie badania w 2006 roku zapytano również, czy ankietowani znają pojęcie bioróż-
norodności. Okazało się, że 43% Brazylijczyków słyszało bądź też rozmawiało o bioróżno-
rodności. Wśród osób, którym pojęcie bioróżnorodności jest znane, przeważają mężczyźni. 
Aż 47% z nich słyszało lub rozmawiało o bioróżnorodności. Dla porównania wśród kobiet 
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odsetek ten wyniósł 39%. Częściej też o bioróżnorodności słyszały lub rozmawiały osoby 
młode (poniżej 50 roku życia – 45%, powyżej 50 roku życia – 33%). Jednak zasadniczym 
czynnikiem determinującym znajomość pojęcia bioróżnorodności była struktura wykształce-
nia. W grupie osób z wykształceniem podstawowym o bioróżnorodności słyszało lub rozma-
wiało zaledwie 19% badanych, z wykształceniem gimnazjalnym – 35%, z wykształceniem 
średnim – 58%, a z wykształceniem wyższym – aż 84% badanych. Najważniejszym elemen-
tem konstytuującym bioróżnorodność zdaniem Brazylijczyków – tuż obok roślin i zwierząt 
(odpowiednio 72% i 70% wskazań) – są lasy, które w pytaniu z możliwością zaznaczenia 
kilku odpowiedzi, wybrało 70% badanych.

Pewne prawidłowości wykazane na podstawie badań zleconych przez brazylijskie Mi-
nisterstwo Środowiska, zostały potwierdzone w innych badaniach ogólnokrajowych, prze-
prowadzonych przez CNI/IBOPE. Przede wszystkim porównując edycję z roku 2010 i 2011 
należy zauważyć, że wzrósł udział osób, które martwią się kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska. W 2010 roku udział takich osób wynosił 80%, z kolei w 2011 roku – już 94%. 
Tym samym zmniejszyła się liczba osób, które nie przejmują się ochroną środowiska (z 11% 
do 6%) oraz tych, które nie mają zdania (z 9% do 1%). 

Jednakże najważniejszym problemem środowiskowym dla większości Brazylijczyków 
jest wylesianie (53% wskazań w 2011 roku), dopiero w dalszej kolejności wskazywano za-
nieczyszczenie wody (44%), zmiany klimatu (30%) i in. (ryc. 2).

Ryc. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie główne problemy środowiskowe dostrzega Pan/i w kra-
ju?” Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania WWF „Portrety brazylijskiego społeczeństwa. 
Środowisko”
Fig. 2. Answers to the question: „What main environmental problems do you notice in the country?” So-
urce: Own elaboration on the basis of a survey WWF “Portraits of the Brazilian society. Environment” 

W edycji 2010 i 2011 zapytano również Brazylijczyków, co jest dla nich priorytetem 
w sytuacjach konfliktowych: ratowanie środowiska czy gospodarki. Okazało się, że w 2011 
roku najwięcej, bo aż 44% badanych, wybrałoby środowisko (w 2010 roku – 30%), a zaled-
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wie 8% wybrałoby gospodarkę (w 2010 roku – 11%). Natomiast 40% (w 2010 roku – 47%) 
starałoby się znaleźć konsensus pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym.

Wnioski

Wyniki niniejszego opracowania wskazują, że Brazylijczycy mają świadomość znacze-
nia środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności i chcą współuczestniczyć w pracach na 
rzecz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom obserwowanym w przyrodzie, w tym pro-
cesowi wylesiania. Takie pozytywne postawy wynikają w dużej mierze z sukcesu wdrażania 
programów zmieniających świadomość społeczeństwa i promujących ochronę środowiska 
naturalnego. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że aż 66% brazylijskiej populacji 
zamieszkuje na terenie Mata Atlântica, jednego z najbardziej bioróżnorodnych i jednocze-
śnie najbardziej zagrożonych biomów na powierzchni Ziemi.

Analizy dotyczące społecznej percepcji procesu deforestacji pokazują, że edukacja eko-
logiczna jest ważnym elementem ochrony lasów. Pomyślność inicjatyw mających na celu 
ograniczanie wylesiania, ochronę gatunkową oraz wspieranie bioróżnorodności zależy 
bowiem w dużej mierze od postaw społecznych. Te z kolei, pod wpływem wprowadzania 
programów edukacyjnych, akcji społecznych promujących ochronę środowiska, aktywnej 
działalności organizacji pozarządowych podlegają coraz korzystniejszym zmianom zoriento-
wanym pro-środowiskowo. Udowadnia to chociażby analizowany w opracowaniu przykład 
społeczeństwa brazylijskiego, które w ostatnich latach coraz aktywniej włącza się w ochronę 
zasobów leśnych. Warto także dodać, że zaangażowanie Brazylijczyków w ochronę zaso-
bów leśnych oraz coraz większa wiedza społeczeństwa na temat kwestii środowiskowych, 
będące skutkiem wprowadzania programów edukacyjnych i akcji społecznych, przyczyniły 
się w ostatnich latach do wyhamowania tempa deforestacji w Brazylii. Zważywszy na inten-
sywną eksploatację zasobów leśnych w Brazylii począwszy od wieku XV a na wieku XX 
skończywszy, należy uznać to za niewątpliwy sukces.

Korzystne zmiany postaw i mentalności obserwowane w wielu krajach na świecie pozwa-
lają zatem oczekiwać, że kwestie związane z globalnymi problemami, takimi jak utrzymanie 
bioróżnorodności czy zahamowanie wylesiania, staną się jeszcze ważniejszymi elementami 
dyskursu społecznego oraz przełożą się na poprawę stanu środowiska na naszej planecie.
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