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Declaração sobre Florestas Intactas no Século 21. 

Em junho de 2018, cientistas, profissionais da área e membros do público geral se reuniram no 
Magdalen College, na Universidade de Oxford, para discutir estratégias para proteger os 
remanescentes das florestas intactas. A reunião definiu florestas intactas como ‘florestas 
naturais livres de significativa degradação por ação antrópica’. A degradação reduz a 
biodiversidade, afeta processos ecológicos e o fornecimento de serviços ecossistêmicos. Entre 
outras pressões, a degradação pode ser causada pela retirada da madeira em escala industrial e 
outras indústrias extrativistas, fragmentação por estradas e agricultura, caça excessiva e 
alteração dos regimes de fogo e inundação.   

Muitas florestas intactas representam patrimônio natural e cultural de povos indígenas e 
comunidades tradicionais que têm direito sobre essas áreas e cujos sistemas de manejo 
tradicionais têm frequentemente sido efetivos na proteção desses territórios. 

Na reunião, foi revelada a ciência mais recente para definição e mapeamento das florestas 
intactas, para quantificação dos valores destas florestas e riscos que estas áreas enfrentam. Nós 
discutimos opções de manejo, incentivos financeiros e políticas de intervenção disponíveis para 
que as florestas intactas sejam mantidas no futuro. 

Nós aqui RECONHECEMOS que: 

1) Florestas intactas provém um diverso conjunto de valores para a sociedade, incluindo 
estoque e sequestro de carbono, produção de umidade atmosférica, regulação do clima, 
proteção de bacias hidrográficas, subsistência e sobrevivência de culturas tradicionais, 
manutenção da saúde humana e proteção da biodiversidade. 

2) Florestas intactas têm valor intrínseco em abrigarem riquezas biológicas inerentes do 

nosso planeta e têm um papel fundamental e insubstituível em sustentar o seu 

funcionamento saudável; e  

3) A proteção de florestas intactas deve ser vista como integrante do grupo de 

prioridades globais urgentes e complementares para ações a respeito das florestas. 

Essas ações também incluem prevenir o desmatamento e apoiar o reflorestamento, 

proteger outras florestas importantes para a biodiversidade e assegurar o uso 

sustentável das florestas designadas para produção;  

Nós ACOLHEMOS: 

1) O comprometimento por governos nacionais e subnacionais para manter florestas 

intactas; 

2) A adoção de medidas para manter florestas intactas, como por exemplo, áreas de 

proteção e territórios indígenas reconhecidos por leis e outras formas, planejamento 

espacial nos níveis nacionais e subnacionais e mecanismos para reduzir os perigos 

provenientes de atividades comerciais; 

3) O uso de financiamento climático, financiamento da biodiversidade e outras formas 

de financiamento nacional e internacional para auxiliar medidas de proteção às 

florestas intactas; e 

4) A colaboração de governantes, do setor privado, da sociedade civil, de comunidades 

locais e da comunidade científica para o desenvolvimento de ferramentas e critérios 

de identificação, manutenção e monitoramento de florestas intactas.  
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A pesar destes passos positivos nos estamos PREOCUPADOS que: 

1) Menos de 20% das florestas do mundo são intactas e essa proporção vem diminuindo 

a uma taxa de mais de 0.7% ao ano, taxa que tem acelerado nos últimos anos; 

2) Apesar da necessária atenção que tem se dado as fronteiras do desmatamento, a 

extensa, mas menos visível, degradação de florestas intactas tem sido negligenciada; 

3) Florestas intactas são insuficientemente endereçadas pelas políticas vigentes e 

mecanismos de incentivo, sendo as ações direcionadas a combater os agentes 

responsáveis pela sua degradação até o momento ineficazes em sua proteção; 

4) Mundialmente, ainda existe um número insuficiente de políticas focando, e políticas 

apoiando, propriedade e manejo de floretas intactas por pessoas que vivem nas 

florestas, particularmente populações indígenas e tradicionais, muitas destas 

enfrentando perigo, perseguições e outras formas de abusos aos direitos humanos. 

Consequentemente, com esta Declaração, nos PEDIMOS que: 

1) Todas as partes interessadas reconheçam a importância especial das florestas intactas 

para a conquista de uma grande variedade de metas ambientais e sociais, e a 

necessidade de minimizar a sua perda e evitar degradação florestal no sentido mais 

amplo. 

2) A comunidade científica trabalhe com comunidades e outras partes interessadas para 

refinar e aumentar as atuais abordagens para medir e mapear florestas intactas, e 

melhorar o entendimento dos seus múltiplos valores e vulnerabilidade; 

3) Mais atenção seja dada ao potencial papel das florestas dentro da política 

internacional; incluindo a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima e Convenção sobre Diversidade Biológica; 

4) As partes interessadas na escala nacional e local, incluindo povos indígenas e povos 

tradicionais, apoiadas pela comunidade internacional, trabalhem juntas para garantir a 

criação e implementação de estratégias de manejo igualitárias e eficientes para manter 

as florestas intactas; 

5) Os tomadores de decisão das política internacional e agentes financiadores 

estabeleçam forte incentivo e suporte para governos nacionais, comunidades locais e 

outros para assegurar a imediata e duradoura conservação das áreas de florestas 

intactas em suas nações; 

6)  O setor financeiro, incluindo instituições financeiras públicas e privadas, estabeleçam 

garantias mais efetivas e devidos mecanismos de diligência para prevenir a perda das 

florestas intactas, e também ampliem a escala dos modelos de investimento 

sustentável para proteger as florestas intactas; 

7) Todas as partes interessadas, ao implementarem essas recomendações, respeitem os 

direitos humanos em todos os setores da sociedade, incluindo o direito a residência de 

povos tradicionais da floresta. 

 


