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 • Florestas facilitam a adaptação. Manejar melhor as florestas em pé e expandir a cobertura arbórea através de 
reflorestamento e restauração social e ambientalmente responsáveis ajuda a proporcionar vários meios de subsistência 
e benefícios ambientais que auxiliam as pessoas e os ecossistemas a se adaptarem às mudanças climáticas1. Os 
benefícios incluem, entre outros, os seguintes pontos.

 • Redes de segurança. As florestas são redes de segurança importantes para as comunidades, ajudando-as a lidar 
com os choques climáticos. Muitos produtos florestais são mais resilientes à variabilidade e aos extremos climáticos 
do que os cultivos, e por isso são cruciais para a resiliência dos meios de subsistência locais. Se os cultivos fracassam 
em decorrência da seca2 ou bens são perdidos por causa de inundações3, as comunidades podem vender produtos 
florestais — madeira, lenha e produtos florestais não madeireiros (PFNM) — para renda. Elas também podem consumir 
produtos — tais como cogumelos, sagu, frutas e carne de caça — como alimento. Além disso, a forragem de árvores 
pode ajudar a garantir a sobrevivência de animais por vários meses se ocorrer uma seca4.

 • Agricultura. Árvores em fazendas protegem o solo e regulam a água e o microclima, e ajudam a proteger os cultivos 
e o gado da variabilidade climática. Produtos cultivados em sistemas agroflorestais são mais resilientes à seca, excesso 
de chuva e flutuações e extremos de temperatura5. Uma pesquisa na África, por exemplo, mostra que as árvores 
luguminosas podem fazer com que a agricultura seja mais resiliente à seca por melhorar a infiltração de água e 
aumentar a produtividade por meio da fixação de nitrogênio6.

 • Bacias hidrográficas. As florestas contribuem para regular os fluxos dos rios — os fluxos de base durante as estações 
secas e os fluxos de pico durante a estação chuvosa — minimizando os riscos relacionados à escassez de água e 
inundações7. Em Flores, na Indonésia, por exemplo, as bacias hidrográficas das florestas tropicais têm aumentado os 
fluxos de água e reduzido os impactos da seca nas comunidades agrícolas a jusante8.

 • Regiões costeiras. As florestas em áreas costeiras, como os manguezais, ajudam a reduzir os riscos de desastres 
relacionados a climas extremos (tempestades ou ciclones) e o aumento do nível do mar (inundações costeiras). 
Pesquisas na Índia9 e Vietnã10 têm mostrado que os povoamentos costeiros nas proximidades de manguezais sofrem 
menos danos em consequência desses eventos do que aqueles sem manguezais.

 • Cidades. As florestas e árvores urbanas fornecem infraestrutura verde — sombra, resfriamento evaporativo, e 
interceptação, armazenamento e infiltração da chuva — nas cidades. Elas podem exercer um papel importante na 
adaptação urbana à variabilidade e à mudança climática11, por reduzir as temperaturas durante ondas de calor.
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 • Clima regional. As florestas tropicais influenciam a precipitação e podem ter um efeito de resfriamento sobre uma 
região pelo aumento da evaporação e da cobertura de nuvens12. Isso pode ocorrer ao longo de grandes distâncias: 
por exemplo, mudanças no uso da terra nos trópicos úmidos podem influenciar a precipitação em latitudes médias e 
mais elevadas13.

 • Programas de Ação Nacionais para Adaptação (PANA). O papel crítico das florestas e árvores já é reconhecido 
em projetos de adaptação humana, muitos dos quais estão sendo propostos nos NAPAs. Alguns exemplos incluem 
a conservação ou reabilitação de manguezais para proteger as comunidades vulneráveis em áreas costeiras de 
Bangladesh e Camboja, e para a regulação dos fluxos de água e o fornecimento de lenha para as comunidades locais 
no Benin14. Os serviços fornecidos  pelas florestas e árvores também podem apoiar e aumentar a eficácia das medidas 
técnicas ou de infraestrutura para a adaptação, oferecendo co-benefícios para os meios de vida, para a biodiversidade 
e para a mitigação das mudanças climáticas.
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Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores 
e Agroflorestas (CRP-FTA). Este programa colaborativo visa melhorar o manejo e o uso de florestas, agroflorestas 
e recursos genéticos de árvores distribuídos por toda a paisagem, de florestas a fazendas. O CIFOR lidera o CRP-
FTA em parceria com Bioversity International, o CIRAD, o Centro Internacional de Agricultura Tropical e o Centro 
Mundial Agroflorestal.
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