
A fragmentação dos ecossistemas causada pela ativi-
dade humana ameaça a biodiversidade e dificulta a adap-
tação às mudanças climáticas, e isso foi demonstrado por 
vários estudos1. Esse problema fica evidente pelo fato de 
que apenas 20% das florestas tropicais do planeta cobrem 
áreas maiores que 500 quilômetros quadrados2. Graças 
ao trabalho da Plataforma Intergovernamental sobre 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES, da sigla 
em inglês), hoje temos a certeza de que a fragmentação 
se deve principalmente à forte mudança nos usos do solo 
e do mar nos últimos 50 anos3. Essa mudança também 
é o principal impulsionador da perda de biodiversidade.

De acordo com o Relatório de Avaliação Global do IPBES, 
75% da superfície terrestre sofreu alterações consideráveis   
devido a fatores humanos. “[A] maioria dos indicadores de 
ecossistemas e diversidade biológica apresentam rápida 
deterioração”, de modo que 25% das espécies animais e 
vegetais estão ameaçadas4. No caso da América Latina, o 
Relatório Planeta Vivo do Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF) alerta que, entre 1970 e 2016, houve uma redução 
de 94% nas populações monitoradas de mamíferos, aves, 
peixes, répteis e anfíbios na região5. Isso indica que o 
modelo de unidades isoladas de conservação não oferece 
garantias para a proteção da diversidade de ecossistemas, 
espécies ou diversidade genética.
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A Aliança 
Noramazônica é uma 
iniciativa empenhada 
em proteger o 
ecossistema e a 
conectividade 
sociocultural do 
corredor Andes-
Amazônia-Atlântico: 
267 milhões de 
hectares, uma área 
quatro vezes maior 
que a França.

6. A Aliança Noramazônica entende o ecossistema 
e a conectividade sociocultural como a conexão 
estrutural e funcional entre áreas naturais de impor-
tância para a manutenção das comunidades locais, 
serviços ecossistêmicos e economias regionais. Esta 
abordagem reconhece a importância de abordar 
três dimensões para alcançar a conectividade entre 
ecossistemas e paisagens: ecológica, social e cultural.

7. Hilty Op. Cit., p. 7; Trombulak, S. & Baldwin, R. (2010). 
Landscape-scale Conservation Planning. Londres, 
Inglaterra: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-
481-9575-6; Resasco, J., (2019). ‘Meta-analysis on a 
decade of testing corridor efficacy: What new have 
we learned?’ Current Landscape Ecology Reports 
4:61–69. https://doi.org/10.1007/s40823-019-00041-9

8. Mais informações sobre a Aliança Noramazônica 
e o corredor Andes-Amazônia-Atlântico pode ser 
consultada em http://alianzanoramazonica.org

9. Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (2020). Atlas Amazonía Bajo 
Presión 2020. Acessível em:  https://www.
amazoniasocioambiental.org/es/publicacion/
amazonia-bajo-presion-2020/ 

10. De fato, o projeto do Marco Global para a 
Biodiversidade Pós-2020 atualmente em discussão 
propõe como um de seus objetivos para 2050 o 
aumento da conectividade, integridade e superfí-
cie dos ecossistemas naturais. Da mesma forma, 
uma das metas propostas para 2030 é que 30% 
do planeta seja protegido e conservado por meio 
de “um sistema bem conectado e eficaz de áreas 
protegidas e outras medidas eficazes de conserva-
ção baseadas em áreas”.

Nesse contexto, a conectividade ecossistêmica e socio-
cultural6 é essencial para reduzir a perda de biodiversidade 
e a fragmentação do ecossistema7. É também decisivo para 
garantir as contribuições da biodiversidade para a regu-
lação dos ciclos da água e do carbono, que influenciam 
a regulação do clima global. Por isso, os integrantes da 
Aliança Noramazônica alertam para a necessidade de se 
repensar as estratégias globais de conservação da conec-
tividade ecossistêmica e sociocultural.

A Aliança Noramazônica é uma iniciativa de organi-
zações da sociedade civil, com presença em seis países 
da bacia amazônica, empenhadas em proteger o ecossis-
tema e a conectividade sociocultural do corredor Andes-
Amazônia-Atlântico, a maior e mais bem protegida floresta 
tropical contínua do planeta8. Promovemos a ampliação 
de soluções e estratégias construídas localmente pelos 
membros da aliança em conjunto com os povos indígenas, 
comunidades locais, outras organizações da sociedade 
civil e órgãos governamentais. Essa abordagem tem se 
mostrado eficaz na proteção do corredor: 267 milhões de 
hectares de floresta ao norte do rio Amazonas que cobrem 
uma área quatro vezes maior que a França, onde cerca de 
50% do território está sob alguma forma de conservação 
e/ou desenvolvimento sustentável9.

Temos consciência de que manter a conectividade 
entre os ecossistemas e aumentar a conectividade entre 
as figuras territoriais que buscam sua proteção é um dos 
maiores desafios para a conservação da biodiversidade. 
Por este motivo, a questão foi decisiva no trabalho pre-
paratório realizado desde 2018 pelo Grupo de Trabalho 
Aberto sobre o Marco Global para a Biodiversidade 
Pós-202010. Dada a relevância do processo de constru-
ção e negociação do Marco para a missão da Aliança 
Noramazônica, e de forma a consolidar o ecossistema e 
a conectividade sociocultural da região, apresentamos as 
seguintes considerações e recomendações em relação à 
segunda versão do rascunho do Marco.
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Áreas intactas e  
mudanças climáticas  
(metas 1 e 7)

A floresta em pé da região norte da Amazônia libera 
diariamente até 20 bilhões de toneladas de vapor de água 
na atmosfera, tornando-se uma das mais importantes 
fontes de água doce do mundo11. A água liberada cria um 
rio voador mais abundante do que o rio Amazonas e é a 
chave para regular o clima global. Felizmente, a sub-região 
do norte da Amazônia tem taxas de desmatamento e 
emissão de gás relativamente baixas, bem como grandes 
áreas intactasx12 ou praticamente intactas13. Essas zonas 
são o recurso mais valioso para a manutenção da vida, a 
regulação do clima e a geração do bem-estar humano.

Por isso, consideramos fundamental que instrumentos 
multilaterais, como o Marco Global para a Biodiversidade 
Pós-2020, contemplem metas ambiciosas de conservação, 
de modo a garantir a integridade de áreas estratégicas 
que ainda não foram gravemente afetadas pela perda 
de biodiversidade ou pelas mudanças climáticas. É assim 
que notamos com preocupação que a elaboração do atual 
rascunho do Marco (de agosto de 2020) apresenta uma 
diminuição dos compromissos de conservação de áreas 
intactas, que, segundo estudos recentes, mal chega a 2,8% 
da superfície global14, em comparação com sua versão 
anterior (de fevereiro de 2020).

Enquanto, em sua primeira versão, a Meta 1 propôs que 
até 2030 as áreas intactas existentes fossem mantidas, a 
segunda versão reduz essa meta à “maioria das áreas exis-
tentes”. Assim, a versão atual do Marco admite que áreas 
intactas continuarão a ser perdidas na próxima década. 
Isso não só contradiz a urgência que motiva a construção 
do próprio documento, mas também levanta problemas 
de congruência entre a necessidade já identificada de 
melhorar a conectividade ecossistêmica e sociocultural 

Manter todas 
áreas intactas do 
planeta -hoje  mal 
chega a 2,8% da 
superfície global- é 
fundamental para 
reduzir as ameaças 
à biodiversidade.

11. Pearce, F. (2018, julio 24). Rivers in the Sky: How 
Deforestation Is Affecting Global Water Cycles. 
Recuperado de https://e360.yale.edu/features/
how-deforestation-affecting-global-water-cycles-
-climate-change; Kedmey, D. (2015, noviembre 24). 
The largest river on Earth is invisible - and airborne. 
Recuperado de https://ideas.ted.com/this-airbor-
ne-river-may-be-the-largest-river-on-earth/ 

12. A definição de áreas ou zonas intactas foi reanali-
sada porque uma interação de longa data entre a 
natureza e o homem foi verificada. Por esta altura, 
Plumptre et al. (2021) indica que apenas 2,8% 
da superfície global atende aos requisitos para 
serem classificados como ecossistemas intactos 
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
ffgc.2021.626635/full). O conceito de “intacto” 
reforça a ideia de que o ser humano não faz parte 
da natureza. A maioria dos sistemas de conhe-
cimento dos povos indígenas latino-americanos 
concebe os seres humanos como parte do sistema 
vivo que os sustenta.

13. Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada, Op. Cit.; Walker, W. S., Gorelik, S. 
R., Baccini, A., Aragon-Osejo, J. L., Josse, C., Meyer, 
C., Macedo, M. N., Augusto, C., Rios, S., Katan, T., 
de Souza, A. A., Cuellar, S., Llanos, A., Zager, I., 
Mirabal, G. D., Solvik, K. K., Farina, M. K., Moutinho, 
P. y Schwartzman, S. (2020). The role of forest 
conversion, degradation, and disturbance in the 
carbon dynamics of Amazon indigenous territories 
and protected areas. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 117(6), 3015 LP – 3025. https://
doi.org/10.1073/pnas.1913321117 

14. https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/ffgc.2021.626635/full
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e as condições que o Marco espera gerar para tornar sua 
visão uma realidade até 2050. Manter as áreas intactas em 
sua totalidade e integridade é fundamental para uma apli-
cação adequada da teoria da mudança do Marco Global 
para a Biodiversidade Pós-2020, pois sem elas não será 
possível reduzir as ameaças à biodiversidade e atender às 
necessidades da população.

No caso da floresta amazônica, a não conservação de 
todas as áreas intactas e primárias de floresta levará à 
degradação da conectividade ecossistêmica e sociocul-
tural, à perda da integridade ecológica, à redução ainda 
maior da biodiversidade, à erosão de uma fonte global de 
água doce, a impactos sobre os ciclos globais da água e à 
liberação de parte do carbono que sua vegetação retém, 
estimada entre 90 a 140 bilhões de toneladas15; bem 
como perdas na maior concentração de carbono no solo 
conhecida na Amazônia16.

O anterior teria efeitos adversos sobre a regulamen-
tação do clima, gerando barreiras adicionais para a Meta 
7 do Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020, em 
relação ao aumento das contribuições para a adaptação e 
mitigação das mudanças climáticas17. Além disso, devido 
à relação intrínseca dos povos indígenas com seu território, 
não manter as áreas intactas seria prejudicial para seus 
meios de subsistência, sua sobrevivência e seus sistemas 
culturais e espirituais, dos quais deriva seu bem-estar. Dada 
a importância de manter a integridade da Amazônia, nós 
da Aliança Noramazônica sugerimos que o Marco e seu 
plano de ação reconheçam que esta biorregião é uma 
prioridade para o alcance de seus objetivos.

Neste contexto, a promoção e manutenção da conecti-
vidade ecossistêmica e sociocultural - através da retenção 
de áreas intactas e das suas florestas e zonas úmidas 
conservadas - é uma estratégia valiosa com efeitos posi-
tivos para a conservação, bem como para a mitigação e 
adaptação às alterações climáticas. Consequentemente, 
recomendamos que a redação da primeira minuta da 
Meta 1 do Marco seja mantida, de forma que todas e não a 
maioria das áreas intactas existentes sejam mantidas.

A região norte-
amazônica é um 
grande exemplo do 
papel fundamental 
que os povos 
indígenas, seus 
territórios e seus 
sistemas de 
conhecimento 
e gestão têm na 
conservação em 
larga escala. 

15. WWF (2020). Inside the Amazon. Recuperado de 
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/
where_we_work/amazon/about_the_amazon/  

16. Draper, F. C., Roucoux, K. H., Lawson, I. T., Mitchard, 
E. T. A., Honorio Coronado, E. N., Lähteenoja, O., 
Torres Montenegro, L., Valderrama Sandoval, E., 
Zaráte, R., & Baker, T. R. (2014). The distribution 
and amount of carbon in the largest peatland 
complex in Amazonia. Environmental Research 
Letters, 9(12), 124017. https://doi.org/10.1088/1748-
9326/9/12/124017

17. Para contextualizar o que já está acontecendo, entre 
2003 e 2016, a região amazônica foi uma fonte líquida 
de carbono para a atmosfera, liberando cerca de 1,29 
bilhão de toneladas de carbono (MtC). Ao contabi-
lizar ganhos e perdas, 47% da perda de carbono da 
região foi atribuída à degradação e perturbação do 
ecossistema e 53% ao desmatamento. Esses dados 
podem ser consultados em: Walker WS, Gorelik SR, 
Baccini A, et al. 2020. The role of forest conversion, 
degradation, and disturbance in the carbon dynami-
cs of Amazon indigenous territories and protected 
areas. Proc Natl Acad Sci U.S.A 117: 3015-25. Por outro 
lado, outro elemento gerador de deterioração dos 
ecossistemas, espécies e populações humanas 
da Amazônia, mas de natureza menos visível, é a 
contaminação das águas associada à mineração 
legal e ao garimpo, que atualmente se espalha por 
toda a região amazônica em geral, e na região norte 
da Amazônia, em particular (Uryu et al. 2001 (https://
www.jstor.org/stable/2641841), Guimarães 2020 
(DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.032), Vega et 
al. 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6028914/) Mosquera et al. 2019 (DOI: 10.1007 / 
s10393-019-01451-1), Barbosa et al. 2021 (https://link.
springer.com/article/10.1007/s11356-021-13953-z)
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Importância 
dos territórios 
indígenas para 
objetivos especiais 
de conservação

Os esforços globais de conservação têm sido estrutu-
rados em torno de medidas de área, sendo as principais 
ferramentas as Áreas Naturais Protegidas (ANPs) e, mais 
recentemente, a figura de outras medidas eficazes de 
conservação com base em áreas. Embora os ANPs tenham 
sido a ferramenta mais importante para a conservação, as 
outras medidas eficazes de conservação com base em 
áreas ampliam essa perspectiva, é amplamente reconhe-
cido que eles não são as únicas estratégias para fazê-lo18.

Um dos principais avanços na conservação em nível 
global ocorreu em 2003 no âmbito do Congresso Mundial 
de Parques, com a implementação da abordagem de con-
servação baseada em direitos. Essa abordagem estabelece 
que as comunidades locais são um ator fundamental para 
a conservação e, consequentemente, chama a atenção 
para a relevância de sua participação ativa na constituição 
e gestão de estratégias de proteção de ecossistemas20. 
A partir daí, em nível internacional, o papel dos povos 
indígenas na conservação da diversidade biológica e a 
necessidade de desenvolver mecanismos colaborativos de 
conservação é reconhecido21.

A região norte-amazônica é um grande exemplo do 
papel fundamental que os povos indígenas, seus territórios 
e seus sistemas de conhecimento e gestão têm na conserva-
ção em larga escala. Seus baixos índices de desmatamento 
e degradação ambiental se devem em grande parte ao 
fato de que 32% da região foi declarada como Área Natural 
Protegida e 35% corresponde a Territórios Indígenas legal-
mente constituídos22. A conectividade gerada pelo mosaico 

Os membros 
da Aliança 
Noramazônica 
consideram 
necessário avançar 
na identificação 
das contribuições 
dos territórios 
indígenas às metas 
de conservação 
para 2030 e 2050.

18. O modelo tradicional de conservação, baseado 
em Áreas Naturais Protegidas isoladas, tem 
se mostrado ineficaz na prevenção da perda 
de biodiversidade. Por isso, e para garantir a 
integridade e conectividade dos ecossistemas 
andino-amazônicos, esta Aliança promove uma 
visão da paisagem para o desenvolvimento de 
ferramentas e estratégias.

19. Relatório da Relatora Especial do Conselho de 
Direitos Humanos sobre os direitos dos povos 
indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz (A/71/229).

20. Idem.

21. Relatório do Relator Especial do Conselho de 
Direitos Humanos sobre a questão das obrigações 
de direitos humanos relacionadas ao desfrute de 
um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentá-
vel, Sr. John Knox (A/HRC/34/49).

22. O total de hectares da Amazônia sob alguma 
forma de proteção é de 47,2% e não corresponde 
à soma total entre unidades de conservação e 
territórios indígenas, pois há uma sobreposição 
de 17,7% entre eles. 
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de conservação do norte da Amazônia, formado por 222 
áreas naturais protegidas e 2.003 territórios indígenas, bem 
como os arranjos institucionais entre eles, têm se mostrado 
altamente eficazes para o bem-estar ecológico, cultural e 
social da regiã23. 

Os territórios indígenas e suas culturas ancestrais 
representam uma grande oportunidade para alcançar 
a visão e os objetivos definidos no Marco Global para 
a Biodiversidade Pós-2020. Em particular, os siste-
mas de gestão ambiental e territorial desenvolvidos 
pelos povos indígenas fortalecem a visão 2050 do 
Marco. Consequentemente, os membros da Aliança 
Noramazônica recomendam que sejam criados espaços 
de participação adequados e efetivos para os povos 
indígenas amazônicos no processo de negociação e 
implementação do Marco, de forma que se avance na 
identificação das contribuições dos territórios indígenas 
às metas de conservação para 2030 e 2050.

Além disso, com relação aos objetivos espaciais do 
Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020, é essencial 
que os países assumam compromissos ambiciosos de 
conservação. Em particular, conforme estabelecido na 
Meta 2 do Marco, um sistema bem conectado e eficaz de 
áreas naturais protegidas e outras medidas eficazes de con-
servação baseadas em áreas é esperado até 2030. Dessa 
forma, seria alcançada a proteção de 30% da superfície do 
planeta, que tem sido chamada de meta 30x30.

Para a Aliança Noramazônica, a adoção de uma meta 
espacial mais ambiciosa é uma grande oportunidade 
para valorizar e reconhecer a importância dos territórios 
indígenas na proteção da biodiversidade. Consideramos 
que qualquer aumento de área proposto por esta meta 
requer a ampliação das estratégias que contribuem para 
tal proteção. Por isso, nós  apoiamos a meta global 30x30 
estabelecida no rascunho24 que está em negociação, como 
marco que nos permite avaliar a importância dos territórios 
indígenas e sua contribuição fundamental para alcançar 
essa meta25. Adicionalmente, solicitamos que este objetivo 
seja alcançado levando em consideração as particulari-
dades da região amazônica e, neste sentido, promover a 

La meta global 
30x30 debe tener 
en cuenta las 
particularidades 
de la región 
Amazónica y 
promover la 
garantía de 
los derechos 
territoriales de los 
pueblos indígenas. 

23. Ver mapa em: http://alianzanoramazonica.
org/#where 

24. A Aliança Noramazônica apoia esta meta global 
especificando que para grandes biomas florestais, 
como a Amazônia, 30% pode não ser significativo 
e bastante contraproducente, pois pode-se consi-
derar que tal objetivo é praticamente alcançado 
e que, portanto, não é necessária a inclusão de 
povos indígenas e seus territórios nas estratégias de 
conservação. Nesse sentido, chamamos a atenção 
para a possibilidade de formular metas por região.

25. Meta 2: Até 2030, pelo menos 30% do planeta 
estará protegido e conservado por meio de um 
sistema bem conectado e eficaz de áreas protegi-
das e outras medidas eficazes de conservação com 
base em áreas, com ênfase especial em áreas de 
particular importância para a diversidade biológica.

D E C L A R A Ç Ã O  D A  A L I A N Ç A  N O R A M A Z Ô N I C A

-  6  -



garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, 
que inclui a consolidação dos direitos coletivos à terra 
nos países amazônicos.

Esperamos que essas considerações e recomen-
dações sejam úteis para as discussões que ocorrerão 
durante 2021 no Órgão Subsidiário de Assessoramento 
Científico, Técnico e Tecnológico (SBSTTA) e no Órgão 
Subsidiário de Implementação (SBI) da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, bem como em outros 
espaços multilaterais de relevância para a diversida-
de biológica e as mudanças climáticas. Essa aliança 
reafirma sua intenção de servir como plataforma de 
apoio na negociação e implementação do Marco; e, 
nessa medida, oferecemos nossa ampla experiência 
de acompanhamento dos processos locais dos povos 
indígenas da região amazônica.
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