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 • Segurança alimentar. As florestas são os supermercados naturais para 1 bilhão das pessoas mais pobres no mundo. 
Elas fornecem castanhas, frutos, raízes, carne e combustível para cozinhar, complementando as culturas agrícolas e 
fornecendo nutrientes essenciais que, do contrário, não estariam disponíveis1. Nas áreas rurais da Bacia do Congo, 
entre 5 e 6 milhões de toneladas de carne de caça são produzidas a cada ano e sãoresponsáveis   por até 80 por cento 
das gorduras e das proteínas consumidas pelas comunidades locais2. Em áreas onde o peixe é uma fonte importante 
de proteína, as florestas — especialmenteos manguezais — apoiam a saúde dos ecossistemas aquáticos   necessários 
para manter os estoques de peixes.

 • Meios de vida. Uma nova pesquisa global do CIFOR mostrou que a renda relacionada ao ambiente representa cerca 
de um quarto da renda familiar total para pessoas que vivem dentro ou perto de florestas, um valor comparável ao 
que essas família sobtêm de cultivos agrícolas3. Essa e outras pesquisas4 demonstram como as contribuições das 
florestas e da agricultura são complementares para a segurança alimentar e subsistência.

 • Vital para a agricultura. As florestas fornecem bens e serviços que sustentam o setor agrícola. A produção de gado 
é beneficiada pela forragem e sombra proporcionadas pelas florestas e árvores. As florestas fornecem abrigo para 
as abelhas, morcegos e outros polinizadores de culturas agrícolas. O café cultivado em campos mais afastados das 
áreas florestais tem demonstrado rendimentos mais baixos, devido aos reduzidos serviços de polinização5. As florestas 
fornecem serviços hídricos para a agricultura, moderam aquantidade e qualidade da água de superfície disponível 
para irrigação, e controlam o assoreamento da infraestrutura de irrigação6.

 • A salvaguarda da biodiversidade. As florestas naturais fornecem habitat para os parentes selvagens de muitas 
culturas arbóreas importantes, uma fonte de diversidade genética que se tornará cada vez mais importante para que 
essas espécies se adaptem ao avanço dasmudanças climáticas e para que os seres humanos também possam se 
adaptar às mudanças climáticas. Nossa dieta uma vez incluiu mais de 7.000 espécies de plantas eanimais, mas hoje 
ela contém cada vez menos espécies7. Essa biodiversidade limitada de nossas fontes de alimentos nos torna mais 
vulneráveis   ao aparecimento de novas pragas e doenças provocadas pelas mudanças climáticas.

 • Empoderar as mulheres. Em muitas culturas, as mulheres são responsáveis pela colheita de alimentos. Fácil acesso a 
alimentos derivados da floresta diminui o tempo e esforço que as mulheres despendem para garantir que suas famílias 
tenham uma alimentação adequada. Há muitos benefícios para as mulheres e suas famílias8.
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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.


