
Os bosques austrais serão uma áreaOs bosques austrais serão uma área
internacional protegidainternacional protegida

Depois de longos
anos de luta de organi-
zações ambientalistas
não governamentais de
todo o mundo e das
populações destas re-
giões, ontem aprovou-
se finalmente, a criação
do Santuário Intercon-
tinental dos Bosques
Nativos do Sul.

Trata-se da adoção
de um status de prote-
ção definitiva para os
bosques autóctones
mais austrais do plane-
ta, que preservará gran-
des extensões naturais
no sul do paralelo 40,
isto é, da Argentina,
Chile, Austrália e Nova
Zelândia. Este projeto
de conservação dos
bosques guarda relação
direta com o santuário
marítimo para a prote-
ção das baleias, criado
há poucos anos por
consenso da maioria

dos países do mundo,
do sul do mesmo para-
lelo.

O objetivo desta área
natural internacional
protegida é preservar a
enorme riqueza bioló-
gica que ainda existe
nestes frágeis ecossis-
temas do hemisfério
Sul, permitindo a sua
perpetuação para as
gerações futuras, ape-
sar da super exploração
florestal a que foram
submetidas no século
passado.

Sem dúvida, este
grande passo para a
preservação dos bos-
ques primitivos será
um precedente signifi-
cativo para a criação do
tão reivindicado Santu-
ário Equatorial: uma
faixa mundial de diver-
sidade cultural e bioló-
gica no Paralelo 0, in-
cluindo territórios dos

países da América La-
tina, África e Ásia.

Em qualquer caso,
estas medidas preten-
dem avançar rumo a
uma moratória flores-
tal, que garanta a pro-

teção de todas as flo-
restas primitivas e das
populações autócto-
nes, e também possi-
bilite a gestão susten-
tável das florestas con-
sideradas secundárias.
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