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O Centro Internacional de Pesquisa 
Florestal é uma organização global, 
sem fins lucrativos, dedicada ao 
avanço do bem-estar humano, 
da conservação ambiental e da 
equidade. Realizamos pesquisas que 
permitem a tomada de decisões sobre 
o uso e manejo de florestas em países 
em desenvolvimento.

Quem somos

Nós ajudamos os formuladores 
de políticas e profissionais a 
formatar políticas eficazes, 
melhorar o manejo das 
florestas tropicais e atender as 
necessidades e aspirações das 
pessoas que dependem das 
florestas para sua subsistência.

A floresta amazônica



Nossa abordagem multidisciplinar considera as causas 
subjacentes do desmatamento e da degradação florestal, 
as quais muitas vezes estão fora do setor florestal: forças 
como a agricultura, o desenvolvimento de infraestrutura, 
as políticas para investimento e comércio, e a governança 
florestal.

Nosso trabalho responde a uma chamada para um 
esforço urgente, forte e sustentado focado no manejo de 
florestas e sua governança, reconhecendo o papel crucial 
das florestas para enfrentar alguns dos mais importantes 
desafios do nosso tempo: as mudanças climáticas, a 
pobreza e a segurança alimentar.

O CIFOR foi fundado em 1993, após a Cúpula da 
Terra no Rio de Janeiro. Em 2013 completamos nosso 
20º aniversário.

O CIFOR tem mais de 200 funcionários em 30 países 
e mais 150 consultores associados, estudantes de 
doutoramento e estagiários. Nosso orçamento para 2013 
é de US$ 46 milhões, o dobro em relação a 2008.



Por que as florestas importam:
Os paisagens sustentáveis   dependem das florestas

O crescimento 
verde

AgriculturaMeios de 
subsistência 
dos pobres e 
vulneráveis
As florestas fornecem 
quase um quarto da 
renda doméstica para 
as pessoas que vivem 
dentro ou perto de 
florestas e energia 
renovável para 2 bilhões 
de pessoas.

As florestas são essenciais 
para o crescimento 
verde, inclusive para 
produtos madeireiros e 
não-madeireiros, energia, 
comércio e receitas para 
os governos.

As florestas contribuem 
para a produção de 
alimentos, protegendo 
o abastecimento de 
água, os polinizadores, 
os recursos genéticos e 
os solos.



Segurança 
alimentar e 
nutricional
As florestas fornecem 
alimentos e diversidade 
nutricional, bem como 
serviços ecossistêmicos.

Biodiversidade
80% da biodiversidade 
terrestre do planeta se 
encontra em florestas.

Mudanças 
climáticas
2,4 bilhões de toneladas 
de CO2 são absorvidos 
pelas florestas 
anualmente.

1,6 bilhão
de pessoas dependem dos recursos florestais para sua vida cotidiana



20anos de pesquisa gerando 
impactos

Desde a sua fundação em 1993, o CIFOR tem produzido continuamente, em tempo 
adequado, resultados de pesquisa de alta qualidade, relevantes para os desafios mais 
urgentes sobre o manejo de florestas tropicais. Estes têm desempenhado um papel 
catalisador em informar e orientar a política florestal e a prática da silvicultura.

Formulação da agenda de 
mudanças climáticas

Impacto: ajuda para formular decisões 
e políticas em escalas global e nacional, 
para reduzir as emissões e melhorar a 
adaptação às mudanças climáticas.



Definição da silvicultura para os 
meios de subsistência e a segurança 
alimentar
Impacto: melhoria nos meios de subsistência e de 
nutrição para populações dependentes da floresta.

Governança - Modos de Vida - Ambiente

Capacitação e partilha de 
conhecimentos
Impacto: profissionais de silvicultura 
lideram mudanças. Formuladores de 
políticas melhor informados tomam 
melhores decisões.

Impactos da mudança no 
uso da terra
Impacto: conclusões envolvendo 
questões anticorrupção contribuem 
para reformas institucionais e legais, 
para melhorar a governança florestal.



Gênero
Impacto: elevação da voz das mulheres 
no setor florestal e desenvolvimento de 
métodos de pesquisa que considerem 
apropriadamente as questões de gênero.



Desenho de esquemas de serviços ambientais
Impacto: resultados aplicados por políticas e programas para 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) a nível local e nacional, tais 
como aqueles na África do Sul, Colômbia, Equador e Bolívia.

Manejo florestal aprimorado
Impacto: melhoria da certificação, adoção de diretrizes para 
a produção madeireira compatível com a biodiversidade, 
ampliação da área de florestas manejadas na Bacia do Congo 
(de 0 ha em 1995 para 30 milhões de hectares em 2011).



Fotografia de Jan van der Ploeg, Jeff Walker, Ollivier Girard, Tim Cronin (CIFOR) e
Neil Palmer (CIAT)

Olhando para frente
Políticas baseadas em evidências
Paisagens sustentáveis
As florestas são uma parte integrante da paisagem, além de ser 
essenciais para prover meios de subsistência, bem como a resiliência 
e produtividade de sistemas alimentares no longo prazo. Temos que 
superar os limites institucionais e encontrar soluções integradas.

O crescimento verde
As políticas para uma economia verde devem gerar produtos e serviços 
florestais sustentáveis  , garantir a boa governança dos recursos naturais 
e reduzir a pobreza.



Como as florestas e a silvicultura podem 
contribuir para melhorar os meios de vida das 
pessoas mais pobres do mundo?

Florestas que apoiem a provisão de alimentos e 
medicamentos de modo sustentável, equitativo 
e eficaz. 

As florestas e a silvicultura são essenciais para a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Integração efetiva de conservação e 
desenvolvimento.

Para materiais renováveis   e energia.

Pobreza

Mudanças climáticas

Biodiversidade

Produção florestal

Segurança alimentar, 
nutrição e saúde

Expectativas da pesquisa

A bacia do Congo, em Camarões
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O CIFOR é um membro do Consórcio do CGIAR e lidera o Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas. 

O CIFOR contribui para todas as quatro metas do CGIAR: reduzir a pobreza rural, aumentar a segurança alimentar, melhorar a saúde e nutrição 

humana, e garantir uma gestão mais sustentável dos recursos naturais.
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8 escritórios regionais e de projetos, e locais de 
pesquisa em mais de 30 países

Quênia

Vietnã

IndonésiaZâmbia

Onde trabalhamos
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